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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000815-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. G. A. L. L. -. M. (REQUERIDO)

M. A. P. (REQUERIDO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002588-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MM MECANICA MULTIMARCAS EIRELI - ME (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).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005572-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA IZIDORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005572-52.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIANO DA SILVA IZIDORIO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. LUCIANO 

DA SILVA IZIDORIO ajuizou ação judicial para concessão de benefício 

previdenciário de pensão por morte, com pedido de tutela antecipada, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser filho 

de Francisco Izidorio Neto, falecido em 20 de julho de 2018 e de Olinda 

Maria da Silva Izidório, falecida em 9 de dezembro de 2018. Assevera ter 

sofrido grave acidente automobilístico que o incapacita para o trabalho, 

desde então dependendo de seus pais para seu sustento, e que, após o 

óbito dos pais, passou a ser cuidado pelos irmãos. Contudo, ao requerer 

também a pensão por morte de sua genitora, o requerido não reconheceu 

sua invalidez e dependência, não concedendo o benefício, pelo que 

postulou pela concessão de pensão por morte, com tutela antecipada, 

visto que era dependente da “de cujus”, sendo esta segurada da 

previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de 

pedido de tutela de urgência antecipada visando ordem judicial para 

compelir o imediato estabelecimento do benefício de pensão por morte. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. Pelo 

que consta dos autos, entendo que não se afiguram presentes os 

requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela, conforme 

pleiteado na exordial, muito embora haja indícios da probabilidade do direito 

do autor, não restou caracterizado o perigo de dano. No mais, em respeito 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo por bem instruir 

o processo, a fim de que, com o contraditório, melhores elementos sejam 

trazidos à baila, e via de consequência, a tutela jurisdicional prestada seja 

mais justa. Outrossim, vislumbra-se que os documentos acostados não 

são peremptórios a comprovar a qualidade de segurada da “de cujus” e 

que as provas quanto à invalidez do requerente não são suficiente, uma 

vez que foram produzidas unilateralmente pela parte autora, sendo esta, 

inclusive, a fundamentação apresentada pela autarquia da previdência 

para indeferir o pedido administrativo, após perícia médica. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Diante disso, entendo 

pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 

139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada 

p e l a  a u t a r q u i a  r e q u e r i d a  p o r  m e i o  d o  O f í c i o  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

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 
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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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004532-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JESSICA ELAINE DE SIQUEIRA SCHOLZ OAB - 029.408.521-11 

(REPRESENTANTE)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004532-69.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): S. D. S. S. REPRESENTANTE: JESSICA ELAINE DE SIQUEIRA 

SCHOLZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Haja vista o teor da certidão retro, em substituição nomeio o Dr. José 

Belucio Neto para o encargo, que pode ser encontrado na Clínica e 

Cirurgia de Olhos. Ademais, diante da imensa dificuldade em obter o aceite 

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

atribuído, MAJORO os honorários periciais anteriormente fixados para 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). Junto ao mandado destinado ao médico, 

acoste-se a presente decisão, bem como aquela que fixou os critérios 

para a realização da perícia médica e observe-se o procedimento nela 

firmado. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de fevereiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001258-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE KUCOL DE MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001258-63.2019.8.11.0007 

INTERESSADO: DIRCE KUCOL DE MIRANDA Vistos etc. Defiro a gratuidade 

de justiça diante da presunção disposta no §3º, do art. 99, do CPC. 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal solicitando informações acerca de 

valores depositados em nome do “de cujus”, Oscar Coelho De Miranda, 

CPF nº 042.617.809-25, no prazo de 10 (dez) dias. Tocante ao pedido de 

consulta de ativos financeiros em nome do falecido pelo Bacenjud, 

destaco que não foi comprovada a necessidade de atuação judicial pela 

impossibilidade de acesso a tais informações pela própria interessada, 

pelo que, por ora, indefiro-o. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005408-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO FILHO (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):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005408-87.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): JORGE ANTONIO FILHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Inicialmente, chamo o feito à ordem e 

revogo parcialmente a decisão sob ID 27420268, com relação à análise da 

tutela provisória que analisou o pedido provisório como se tratando de 

aposentadoria por idade, quando, na verdade, pleiteia-se benefício 

assistencial. Neste tocante, entendo imprescindível a realização de estudo 

social para verificar a alegada miserabilidade vivenciada pela parte autora 

antes da análise do pedido provisório, ficando essa postergada para após 

a entrega do documento. Assim, 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 equipe multidisciplinar deste juízo. Encaminhe-se à equipe 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 

profissional verificar a real condição financeira do núcleo familiar da parte 

autora, relatando minuciosamente as características da residência, se é 

imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais 

os bens móveis que guarnecem a residência, se possui veículos, qual a 

renda auferida pela família e outras informações relevantes, devendo 

ainda responder aos quesitos formulados pelas partes. Após a juntada do 

relatório de estudo social, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Alta Floresta, 26 de fevereiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000827-92.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. RAIMUNDA NONATA 

DOS SANTOS ajuizou ação de concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de 

patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

a concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez como tutela de urgência e evidência, visto que 
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é segurado da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, na forma 

requerida, tem-se que será analisado após a apresentação do laudo 

pericial. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção de 

provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento 

foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 26 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-76.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA XAVIER ALANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000841-76.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): NEUZA XAVIER ALANO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. NEUZA XAVIER 

ALANO ajuizou ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser 

portadora de patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo 

que postulou a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, 

visto que é segurada da previdência social. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Tocante ao de pedido de tutela de urgência visando 

ordem judicial para compelir o requerido à implantação do benefício 

previdenciário, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, 

a plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Isso porque, os exames acostados não são 

peremptórios a comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que 

constam apenas provas médicas produzidas unilateralmente pela parte 

autora, as quais são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da 

autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela 

antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção 

de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do 

procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

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 
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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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 26 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000840-91.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLLA HELENA MORAES (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:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000840-91.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): KEYLLA HELENA MORAES REU: GERENCIA EXECUTIVA DO 

INSS - CUIABÁ-MT Vistos, etc. KEYLLA HELENA MORAES ajuizou ação 

previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de 

patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é 

segurada da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Tocante ao de pedido de tutela de urgência visando ordem judicial para 

compelir o requerido à implantação do benefício previdenciário, necessário 

o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. Isso 

porque, os exames acostados não são peremptórios a comprovar a 

incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas provas médicas 

produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais são dissonantes da 

conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo 

pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 

139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada 

p e l a  a u t a r q u i a  r e q u e r i d a  p o r  m e i o  d o  O f í c i o  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 
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Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 26 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-17.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA SOUSA (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:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000832-17.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ELISABETE DA SILVA SOUSA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. ELISABETE 

DA SILVA SOUSA ajuizou ação previdenciária de concessão de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de 

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de patologia que a impede de exercer 

atividade laborativa, pelo que postulou a concessão de auxílio-doença 

como tutela de urgência, visto que é segurada da previdência social. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Tocante ao de pedido de tutela 

de urgência visando ordem judicial para compelir o requerido à implantação 

do benefício previdenciário, necessário o preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas 

premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não 

restou demonstrada de forma inequívoca. Isso porque, os exames 

acostados não são peremptórios a comprovar a incapacidade para o 

trabalho, vez que constam apenas provas médicas produzidas 

unilateralmente pela parte autora, as quais são dissonantes da conclusão 

adotada pelo perito da autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o 

pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a 

imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta 

alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia 

requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que nas demandas referentes a benefícios previdenciários, 

cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da área médica e 

socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais provas, para então 

ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a 

serem respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª 

Letícia Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 26 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON DE JESUS GIRALDI OAB - MT26031/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000754-91.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: IVANIR TEREZINHA TAPPER 

HONORATO Vistos, etc. Defiro à parte requerida/reconvinte a gratuidade 

de justiça, por força da presunção do art. 99, §3º do CPC. Tocante à tutela 

de urgência, consistente na exclusão do nome da requerida/reconvinte de 

cadastros de inadimplentes, entendo que não há, por ora, probabilidade do 

direito suficiente para justificar sua concessão, porquanto o débito 

apontado na exordial corresponde a R$ 20.361,32 (vinte mil trezentos e 

sessenta e um reais e trinta e dois centavos) e houve a comprovação de 

pagamento de apenas uma parcela no importe de R$ 536,22 (quinhentos e 

trinta e seis reais e vinte e dois centavos). Em conformidade com o 

entendimento do STJ firmado como precedente vinculante (REsp n.º 

1.418.593/MS), apenas o pagamento integral é capaz de descaracterizar a 

mora. Por entende oportuno, trago à colação: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 
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INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL 

DO VALOR PACTUADO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. (...) 4. 

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo, de que apenas a quitação integral do débito afasta a mora do 

devedor e impede a perda da posse e propriedade do bem. 5. Réu que não 

buscou a purga da mora no caso em questão. 6. Manutenção da sentença 

de procedência. 7. Nega-se provimento ao apelo do réu. (TJ-RJ - APL: 

00224859320178190001, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI 

PIERO, Data de Julgamento: 25/04/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL) 

Havendo mora, cabível que a credora fiduciária adote medidas de coerção 

indireta visando o recebimento de seu crédito, tal como a inscrição do 

nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Outrossim, o argumento 

de que o veículo foi posteriormente alienado também não respalda o 

pedido provisório enquanto não comprovada a anuência do credor 

fiduciário, providência não efetivada nestes autos. Corroborando o 

fundamento em questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. DENUNCIAÇÃO DA 

LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE VEÍCULO ALIENADO PARA TERCEIRO 

SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO 

MANTIDA. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DECRETO-LEI N.º 911/61. APELO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-BA - APL: 

05236969720178050001, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2019) No que concerne 

ao pedido provisório de prestação de contas após a alienação do veículo 

em tela, o pedido é prematuro, uma vez que não há notícia quanto à venda 

do bem ou mesmo da negativa da parte autora/reconvinda em apresentar 

as aludidas contas. Desta feita, neste momento, não vislumbro interesse 

de agir com relação ao pedido em questão, pelo que não será processado, 

salvo se demonstrada a necessidade no curso do procedimento. Neste 

viés: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI Nº 911/1969. VENDA DO VEÍCULO. 

QUITAÇÃO DO DÉBITO. SALDO REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO. VIA 

ADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 3.1. 

A ação de busca e apreensão, todavia, deve ser encerrada, se 

procedente o pedido, com a consolidação da propriedade do veículo dado 

como garantia ao patrimônio do credor fiduciário. 4. Caso entenda haver 

saldo remanescente decorrente da alienação do bem, deve o devedor, 

apenas em momento posterior, ajuizar a ação correspondente à sua 

pretensão (prestação de contas), na hipótese de ausência de prestação 

de contas do credor, ou mesmo inconformismo com as contas prestadas. 

5. No presente feito, seja pela inadequação processual, visto que a ação 

de busca e apreensão não admite pedido de prestação de contas, ou pela 

inexistência do direito subjetivo alegado, diante da ausência de negativa 

da prestação de contas após a venda do veículo, não há como acolher a 

p r e t e n s ã o  r e c u r s a l .  5 .  A p e l a ç ã o  i m p r o v i d a .  ( T J - D F 

07013467420178070002 DF 0701346-74.2017.8.07.0002, Relator: JOÃO 

EGMONT, Data de Julgamento: 19/06/2019, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Ante o exposto, indefiro o pedido provisório de exclusão do nome da 

requerida/reconvinte dos órgãos restritivos de crédito e de abstenção de 

nova inclusão nesta espécie de cadastro. Intime-se a parte 

autora/reconvinda para réplica e para resposta à reconvenção. Havendo 

contestação, intime-se a reconvinte para réplica. Após, conclusos. Alta 

Floresta, 26 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000828-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI HAHN HORING (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):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000828-77.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: NELCI HAHN HORING REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que a parte deixou de juntar aos autos a comprovação do 

indeferimento do benefício requerido na esfera administrativa. Destarte, 

considerando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 

repercussão geral no RE 631.240/MG, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o indeferimento administrativo 

quanto ao benefício previdenciário pleiteado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de fevereiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-69.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000835-69.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ISAIAS GONCALVES REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. ISAIAS GONÇALVES 

ajuizou ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser 

portador de patologia que o impede de exercer atividade laborativa, pelo 

que postulou a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, 

visto que é segurado da previdência social. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Tocante ao de pedido de tutela de urgência visando 

ordem judicial para compelir o requerido à implantação do benefício 

previdenciário, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, 

a plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Isso porque, os exames acostados não são 

peremptórios a comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que 

constam apenas provas médicas produzidas unilateralmente pela parte 

autora, as quais são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da 

autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela 

antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção 

de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do 

procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

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 
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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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 26 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001366-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GRACIANO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001366-97.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): ALESSANDRA GRACIANO DE LIMA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Considerando a 

informação que a parte requerente pleiteou perante o Poder Público a 

realização dos exames complementares solicitados pela médica perita pelo 

documento de ID 15641629, determino a intimação da autora para que 

informe se foram efetivados, em até 15 (quinze) dias, juntado os 

correspondentes laudos. Após, voltem-me conclusos, com urgência, 

tendo em vista o tempo de tramitação dos autos. Alta Floresta, 26 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-74.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000867-74.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): EDUARDO DE SOUZA PINTO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do 

CPC. 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 no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Tendo em vista que as audiências de conciliação desta espécie de 

processo indenizatório apresentam baixo índice de acordos celebrados na 

etapa inicial do procedimento, demonstrando a inocuidade do ato, visando 

concretizar a norma fundamental disposta nos arts. 4º e 6º, do CPC[1], em 

analogia à regra do art. 139, IV, do CPC[2], como forma de promover maior 

efetividade ao feito, deixo de designar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334, do CPC. Consigno que nesta Comarca são agendados, 

semestralmente, os denominados “Mutirões DPVAT”, nos quais são 

incluídos todas as demandas similares à presente para a realização de 

perícia médica e imediata tentativa de conciliação, como medida de uma 

prestação jurisdicional mais célere, reforçando a possibilidade de 

dispensa da solenidade conciliatória inicial. Cite-se a ré para contestar o 

pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do 

CPC. Com a resposta, à réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

[1] “Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” “Art. 6º Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [2] “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 

de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do 

conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (...)”. Alta 

Floresta, 26 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000884-13.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS EXECUTADO: DEVAIR 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial, ajuizada por Rosimeire Almeida dos Santos em face de 

Devair de Oliveira. Porém, analisando a exordial, vislumbro que não se 

observou o que dispõe o art. 320, do CPC, tendo em vista que a sentença 

homologatória do acordo está faltando páginas, sendo este um dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, haja vista que visa o 

cumprimento de execução de título extrajudicial, ato este que não é 

possível sem a comprovação da constituição do título executivo que a 

originou. Diante disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, emende a petição inicial, a fim de colacionar aos autos cópia 

da sentença homologatória do acordo, sob pena de indeferimento 

(parágrafo único, do art. 321 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 

27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000886-80.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ANDREI PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000886-80.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): DAVID ANDREI PIRES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Defiro a gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. 

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 no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Tendo em vista que as audiências de conciliação desta espécie de 

processo indenizatório apresentam baixo índice de acordos celebrados na 

etapa inicial do procedimento, demonstrando a inocuidade do ato, visando 

concretizar a norma fundamental disposta nos arts. 4º e 6º, do CPC[1], em 

analogia à regra do art. 139, IV, do CPC[2], como forma de promover maior 

efetividade ao feito, deixo de designar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334, do CPC. Consigno que nesta Comarca são agendados, 

semestralmente, os denominados “Mutirões DPVAT”, nos quais são 

incluídos todas as demandas similares à presente para a realização de 

perícia médica e imediata tentativa de conciliação, como medida de uma 

prestação jurisdicional mais célere, reforçando a possibilidade de 

dispensa da solenidade conciliatória inicial. Cite-se a ré para contestar o 

pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do 

CPC. Com a resposta, à réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

[1] “Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” “Art. 6º Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [2] “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 

de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do 

conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (...)”. Alta 

Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001475-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SINEIDE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001475-43.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARIA 

SINEIDE GONCALVES DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido de penhora on 

line formulado pela parte exequente, requisitando do Banco Central, via 

sistema Bacen Jud, informações sobre a existência de ativos em nome da 

parte executada Maria Sineide Gonçalves Da Silva (CPF 630.086.961-04), 

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

na execução, R$ 1.429,69 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e 

sessenta e nove centavos). Considerando o bloqueio de valores 

confirmado, total ou parcialmente, deverão estes ficar indisponibilizados, 

sendo neste ato transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Vale 

como termo de penhora o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que 

está juntado aos autos. Intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

legal, sobre a penhora realizada, especificando, quanto à parte 

executada, o disposto no art. 12 da Lei nº 6.830/80, para fins do 

enunciado no art. 16, III, do mencionado diploma legal, atinente à 

apresentação de embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-58.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELLORY BARBARA CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000105-58.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): MELLORY BARBARA CARVALHO DE OLIVEIRA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. MELLORY 

BARBARA CARVALHO DE OLIVEIRA ajuizou ação previdenciária de 

concessão de salário maternidade, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora ser segurada especial e 

preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem 

judicial para compelir a autarquia requerida a implantar imediatamente o 

benefício de salário maternidade, na qualidade de trabalhadora rural. O 

salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 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, conforme estabelecido pelo 

art. 71 da Lei 8.213 /91. Outrossim, o reconhecimento da qualidade de 

segurada especial apta a receber o benefício tratado nos autos desafia o 

preenchimento dos seguintes requisitos fundamentais: a existência de 

início de prova material da atividade rural exercida, a corroboração dessa 

prova indiciária por robusta prova testemunhal e, finalmente, para 

obtenção do salário-maternidade ora questionado, a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) 

meses imediatamente anteriores ao do início do benefício, como define o § 

2º do art. 93 do Decreto 3.048/99. Todavia, de acordo com a 

jurisprudência, para a demonstração do tempo de serviço rural para 

concessão do benefício almejado, é necessária a apresentação de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal. In casu, a 

prova testemunhal deverá ser produzida em Juízo, no momento oportuno. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A 

SER CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA 

ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

CASSADA. 1. No caso concreto: Certidão nascimento: 10/09/2011. 

Documentos em nome próprio constando a profissão de lavradora da 

autora: declaração união estável 29/08/2011, declaração sindicato rural de 

2007 a 2011. Documentos em nome do companheiro constando a sua 

condição de rurícola: instrumento de doação de imóvel rural de 2007 

(fls.20), conta energia elétrica de zona rural, nota fiscal de 2010 (fls. 35). 

Prova testemunhal: não há. 2. Não é o caso de conhecimento de remessa 

oficial, considerando-se que a condenação restringe-se ao pagamento de 

quatro salários mínimos, com acréscimos de juros e correção monetária 

pelo que aplicável o artigo 475, § 2º do CPC. 3. "Considerando o caráter 

temporário do benefício, a antecipação dos efeitos da tutela deferida na 

sentença deve ser cassada, ante a ausência da integralidade dos 

requisitos estabelecidos no artigo 273 do CPC, mormente o perigo da 

demora."(AC 0030030-81.2012.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.231 de 

20/09/2013) 4. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores à data do parto 

ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo 

que de forma descontínua (art. 93,§ 2º, do Decreto 3.048/99). 5. A 

sentença julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 269, inciso 

I, do CPC, sem a oitiva de testemunhas, por considerar suficiente a prova 

material juntada aos autos, dispensando a produção de prova 

testemunhal. 6. Ainda que exista nos autos início razoável de prova 

material do exercício de atividade rural, verifica-se, tais documentos não 

fazem prova plena da condição de rurícola da autora de forma a autorizar 

o deferimento do benefício pleiteado, ante a ausência de prova 

testemunhal. Caso que não comporta o julgamento antecipado da lide. 

Precedentes desta Corte. 7. Sentença anulada de ofício, determinando o 

retorno dos autos à Vara de Origem para a regular instrução do feito. 8. 
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Apelação do INSS prejudicada. TRF-1 - AC: 386833820134019199, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, Data de 

Julgamento: 02/07/2014, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

18/08/2014) Dessa forma, inexistente nos autos prova suficiente do 

exercício da atividade rural da parte autora, inviável se torna a concessão 

do benefício antes da produção da prova testemunhal. Em face do 

exposto, indefiro o pedido, por ora. CITE-SE o requerido para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000977-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY PEREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000977-73.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): NANCY PEREIRA GONCALVES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. NANCY PEREIRA GONÇALVES 

ajuizou ação previdenciária de aposentadoria por idade rural, com pedido 

de tutela de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Sustenta a autora preencher os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado, inclusive mediante tutela antecipada. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem 

judicial para compelir a imediata implantação do benefício de aposentadoria 

por idade rural. Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 

300 do Código de Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Todavia, para fins da tutela antecipada 

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade rural, nos termos do § 3º do art. 55 da Lei nº 

8.213/91. De acordo com a jurisprudência, para a demonstração do tempo 

de serviço rural para concessão do benefício almejado, é necessária a 

apresentação de início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal. In casu, a prova testemunhal deverá ser produzida em Juízo, 

no momento oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA 

ANTECIPADA. 1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que 

desconhecido o conteúdo econômico do pleito, inaplicável o § 2º do artigo 

475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o § 3º desse 

artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 2. Muito embora o art. 

273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela 

pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, 

total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o 

órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do 

direito material alegado. Precedentes desta Corte. 3. A sentença julgou 

procedente o pedido inicial, sem a oitiva de testemunhas, por considerar 

suficiente a prova material juntada aos autos, dispensando a produção de 

prova testemunhal. 4. Não obstante tenha sido juntado aos autos início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, verifica-se, 

contudo, que tais documentos não fazem prova direta sobre a sua 

atividade profissional, de forma a autorizar o deferimento do pedido de 

aposentadoria. Na hipótese, é forçoso anular a sentença, para que seja 

colhida a prova testemunhal e examinada a pretensão como de direito. 

Precedentes desta Corte. 5. Embora seja necessária, para comprovação 

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 

demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

corroborada por prova testemunhal, verifica-se, pelas regras ordinárias 

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 

fatos a que se visa comprovar, confere verossimilhança ao direito alegado 

na inicial, pelo que, impõe-se, nesses casos, a antecipação do provimento 

jurisdicional, ainda que em caráter excepcional, determinando-se a 

implantação imediata do benefício, até o julgamento final da presente ação, 

evitando-se, assim, maiores prejuízos à parte autora que não concorreu 

para a demora na solução do direito aqui vindicado. 6. Sentença anulada. 

7. Remessa oficial e apelação do INSS a que se dá parcial provimento. 8. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias, com 

comunicação imediata à autarquia previdenciária. (TRF-1 - AC 

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

GUEDES, Julgamento: 28/05/2014, Publicação: 18/07/2014). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. É devido o reconhecimento 

do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando 

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

testemunhas. 2. A formação de um juízo seguro acerca da situação fática 

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

aos autos pela demandante, com a prolação de nova sentença. (TRF-4 - 

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

KIPPER, Julgamento: 05/11/2014, Publicação: D.E. 14/11/2014). Dessa 

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

rural da parte autora, inviável se torna a concessão da tutela de urgência 

antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência de um dos 

seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000410-42.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO AMBIENTAL LTDA (EXECUTADO)

MARIA IZAURA DIAS ALFONSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000410-42.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARIA 

IZAURA DIAS ALFONSO, SOLUCAO AMBIENTAL LTDA Vistos, etc. I – 

Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado 

a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as 

hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação 

por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 

dias, intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou 

declinando novo endereço do executado ou requerendo sua citação por 

mandado, adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – 

Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das diligências, 

se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – 

Na oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 
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do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, sendo que 

no primeiro ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000829-62.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA VALERIO MOREIRA (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:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000829-62.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ANGELICA VALERIO MOREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. ANGELICA 

VALERIO MOREIRA ajuizou ação previdenciária de concessão de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de 

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de patologia que a impede de exercer 

atividade laborativa, pelo que postulou a concessão de auxílio-doença 

como tutela de urgência, visto que é segurada da previdência social. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Tocante ao de pedido de tutela 

de urgência visando ordem judicial para compelir o requerido à implantação 

do benefício previdenciário, necessário o preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas 

premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não 

restou demonstrada de forma inequívoca. Isso porque, os exames 

acostados não são peremptórios a comprovar a incapacidade para o 

trabalho, vez que constam apenas provas médicas produzidas 

unilateralmente pela parte autora, as quais são dissonantes da conclusão 

adotada pelo perito da autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o 

pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a 

imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta 

alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia 

requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que nas demandas referentes a benefícios previdenciários, 

cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da área médica e 

socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais provas, para então 

ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a 

serem respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª 

Letícia Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000107-28.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): APARECIDA LUCAS DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. APARECIDA LUCAS DOS 

SANTOS ajuizou ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser 

portadora de patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo 

que postulou a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, 
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visto que é segurada da previdência social. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Tocante ao de pedido de tutela de urgência visando 

ordem judicial para compelir o requerido à implantação do benefício 

previdenciário, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, 

a plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Isso porque, os exames acostados não são 

peremptórios a comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que 

constam apenas provas médicas produzidas unilateralmente pela parte 

autora, as quais são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da 

autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela 

antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção 

de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do 

procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000546-39.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE KLITSCHE NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000546-39.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: IVONETE 

KLITSCHE NEVES Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000411-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO AMBIENTAL LTDA (EXECUTADO)

ASIEL BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000411-27.2020.8.11.0007 
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EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ASIEL 

BEZERRA DE ARAUJO, SOLUCAO AMBIENTAL LTDA Vistos, etc. I – 

Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado 

a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as 

hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação 

por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 

dias, intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou 

declinando novo endereço do executado ou requerendo sua citação por 

mandado, adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – 

Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das diligências, 

se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – 

Na oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, sendo que 

no primeiro ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002045-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES VALVERDE ARROTEIA (EXECUTADO)

EDSON ARROTEIA (EXECUTADO)

DISTARCTICA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002045-63.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DISTARCTICA - 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP, MARIA INES VALVERDE 

ARROTEIA, EDSON ARROTEIA Vistos etc. Defiro o pedido de penhora 

online formulado pela parte exequente, requisitando do Banco Central, via 

sistema Bacen Jud, informações sobre a existência de ativos em nome 

dos executados DISTARCTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP 

(CPNJ n.º 00.081.151/0001-11), MARIA INES VALVERDE ARROTEIA (CPF 

n. 298.832.611-87) e EDSON ARROTEIA (CPF n. 175.837.481-00), 

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

na execução. Considerando o valor irrisório bloqueado com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução. Outrossim, deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois 

a parte exequente não informou qual veículo deve ser bloqueado, afinal, a 

mesma possui acesso ao sistema INFOSEG e poderia ter juntado nos 

autos extrato da busca anteriormente efetuada, de modo a pedir que o 

bloqueio fosse realizado sobre determinado veículo. Indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000560-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PAULA FREITAS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000560-23.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOANA 

PAULA FREITAS DO NASCIMENTO Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000564-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CELSO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000564-60.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: LUIZ CELSO 

MACHADO Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 
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para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000567-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JUNIOR DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000567-15.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARCELO 

JUNIOR DE MELO Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002588-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MM MECANICA MULTIMARCAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002588-95.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA 

EXECUTADO: MM MECANICA MULTIMARCAS EIRELI - ME Vistos etc. Defiro 

o pedido de penhora online formulado pela parte exequente, requisitando 

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

de ativos em nome da parte executada MM MECÂNICA MULTIMARCAS 

EIRELI ME, CNPJ nº 26.706.974/0001-89, determinando, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução, R$ 38.359,26 

(trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis 

centavos). Considerando o bloqueio de valores confirmado, total ou 

parcialmente, deverão estes ficar indisponibilizados, sendo neste ato 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Vale como termo de 

penhora o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que está juntado 

aos autos. Intime-se o executado, dando-lhe ciência de que eventuais 

excessos ou impenhorabilidade poderão ser alegados no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil. 

Tendo em vista o bloqueio parcial, defiro o pedido subsidiário de expedição 

de mandado de penhora no endereço da parte executada. Assim, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça lavrar o respectivo auto, com intimação da parte 

executada. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e 

aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, 

§§1º e 2º, do NCPC). Não encontrada a parte ou não havendo bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000635-62.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000635-62.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: LEDA MARIA 

DE SOUZA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 
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intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000637-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOELMA OLIVEIRA DE MORAES CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000637-32.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: LOELMA 

OLIVEIRA DE MORAES CONFECCOES - ME Vistos, etc. I – Cite-se o 

executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000730-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA APARECIDA DA SILVA MOROSINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000730-92.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: KEILA 

APARECIDA DA SILVA MOROSINI Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000639-02.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBUES COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000639-02.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ALBUES 

COMERCIO LTDA - ME Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 
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necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000680-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOZINER SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000680-66.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: HOZINER 

SANTOS SILVA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 

30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, 

inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de 

que se manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado 

ou requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o 

ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000688-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISSAMU FUKURO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000688-43.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ISSAMU 

FUKURO Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000731-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO GOMES BORGES 67351441987 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000731-77.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: LAUDELINO 

GOMES BORGES 67351441987 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000648-61.2020.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EL SHADAY CONFECOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000648-61.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: EL SHADAY 

CONFECOES LTDA - ME Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000729-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELMA PINHEIRO 94514143120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000729-10.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOSELMA 

PINHEIRO 94514143120 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000752-53.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNEI PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000752-53.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: OSNEI PINTO 

DA SILVA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000642-54.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000642-54.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ANTONIO 

JOAO SILVA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000753-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000753-38.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOSE 

RONALDO PEREIRA DE SOUSA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000766-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO FLORENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000766-37.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ROBERTO 

ANTONIO FLORENCIO Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000573-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARCELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000573-22.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MILTON 

MARCELO DA SILVA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 
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(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000629-55.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EROSVALDO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000629-55.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: EROSVALDO 

DE MORAIS Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000649-46.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS DOS REIS LUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000649-46.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: OSEIAS DOS 

REIS LUIZ Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000777-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DOS SANTOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000777-66.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SILVIO DOS 

SANTOS DE LIMA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 
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sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000790-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON DOS SANTOS CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000790-65.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ALISSON DOS 

SANTOS CARDOSO Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000782-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MENDES DOS SANTOS CEBALLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000782-88.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SILVANA 

MENDES DOS SANTOS CEBALLOS Vistos, etc. I – Cite-se o executado, 

por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000674-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000674-59.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOSENILDO DE 

SOUSA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 
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para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000793-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO RIBEIRO PORTAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000793-20.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: AMARILDO 

RIBEIRO PORTAO Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000907-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON FERNANDO DA COSTA 04378840154 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000907-56.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MAICON 

FERNANDO DA COSTA 04378840154 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, 

por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000780-21.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE REGINA BERWANGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000780-21.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: TATIANE 

REGINA BERWANGER Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 
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que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000767-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CORREA FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000767-22.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: AUGUSTO 

CORREA FRANCA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000913-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CARDOSO SOBRINHO 87763729104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000913-63.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ELAINE 

CARDOSO SOBRINHO 87763729104 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, 

por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000918-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOMAR PACHIEGA 56993030144 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000918-85.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: GIOMAR 

PACHIEGA 56993030144 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 
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Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000800-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDER EGIDIO CRESTANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000800-12.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: VALDER 

EGIDIO CRESTANI Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000771-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI SID PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000771-59.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ANDREI SID 

PEREIRA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000925-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO GERVASIO 28471210134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000925-77.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOAO 

ANTONIO GERVASIO 28471210134 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, 

por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 
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CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000906-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR GRAMIM DA SILVA JUNIOR 04259886193 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000906-71.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: EDMAR 

GRAMIM DA SILVA JUNIOR 04259886193 Vistos, etc. I – Cite-se o 

executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000952-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BALBINO 95775137191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000952-60.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ANTONIO 

BALBINO 95775137191 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000943-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ARCANJO DE ESPINDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000943-98.2020.8.11.0007 

EMBARGANTE: LEONEL ARCANJO DE ESPINDA EMBARGADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Determino que se proceda a materialização 

do referido processo (1000943-98.2020.8.11.0007) e distribuição pela via 

física, na forma do art. 13 da Resolução nº 03 do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, apense-se aos 

autos CI 62870 e conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 2 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000961-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOSVALDO CARVALHO SALLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000961-22.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ARIOSVALDO 

CARVALHO SALLES Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 
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que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000921-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES DE BRITO 01213953243 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000921-40.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ROBERTO 

GONCALVES DE BRITO 01213953243 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, 

por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001005-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PORTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MENDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001005-41.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: JOSIANE DOS SANTOS PORTO EXECUTADO: ROGERIO 

MENDES DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de alimentos 

proposta por Pedro Rogerio de Almeida Porto, representado por sua 

genitora Josiane dos Santos Porto, em face de Rogério Mendes de 

Almeida. Assevera que a prestação foi fixada em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), todavia o executado não efetuou o pagamento da 

parcela referente ao mês de fevereiro do ano corrente. É a síntese. 

Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, 

do CPC. Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, pelo 

que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias. Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor da última 

prestação alimentícia vencida, alusiva ao mês de fevereiro de 2020, 

totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como as que vencerem 

até a data da citação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil. O depósito da pensão alimentícia deverá ser pago 

diretamente na conta bancária fornecida pela parte autora. Ademais, 

defiro o pedido de inclusão do nome da devedora em cadastro de 

inadimplentes, especificamente no SERASA, por aplicação do disposto no 

art. 782, §3º, do CPC[1]. Caberá à Secretaria adotar as medidas 

necessárias para o cumprimento desta determinação. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. [1] “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o 

juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) 

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.” Alta Floresta, 2 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001016-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE BATISTA DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME DA CRUZ OAB - MT25994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIQUE VIEIRA DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001016-70.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: GABRIELE BATISTA DE CAMARGO EXECUTADO: VALDIQUE 

VIEIRA DE CAMARGO Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, 

verifico que ação de origem tramitou perante o Juízo da 3ª Vara desta 

Comarca – autos n.º 5654-52.2009.811.0007 (CI 66140) – tendo sido 

prolatada sentença de mérito, transitada em julgado, conforme 

documentos acostados às fl. 38/39 e 56 (ID 29725412 e ID 29725412). 

Pois bem. Considerando o risco de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decidido separadamente (artigo 55, §3º do NCPC), o processamento 

do presente feito deverá ser efetuado no Juízo que decidiu a demanda de 

origem. Ademais, cumpre ressaltar que, pela disposição do artigo 531, § 

2º, do CPC, o cumprimento obrigação será processada nos mesmos 

autos: “Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos 

definitivos ou provisórios. [...] § 2º O cumprimento definitivo da obrigação 

de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha 

sido proferida a sentença.” Portanto, no caso em tela, trata-se de título 

judicial oriundo de sentença proferida em Juízo diverso, de forma que a 

competência para processar e julgar a presente demanda será do Juízo 

da 3ª Vara local, onde foram fixados os alimentos. Portanto, em 

observância ao disposto no art. 55, § 3º c/c art. 531, ambos do CPC, 

DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito e 

o faço para o fim de DETERMINAR sua REMESSA ao r. Juízo da 3ª Vara 

desta Comarca. Intime-se. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e 

cautelas de praxe. Alta Floresta, 2 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000979-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))
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LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000979-43.2020.8.11.0007 

AUTOR: LUZINETE SILVA DE SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Conforme 

qualificação contida na exordial e como consignado na carteira de 

identidade sob ID 29428231, o requerente é pessoa não alfabetizada. Por 

isso, a procuração emitida sob ID 29427301 não é válida, uma vez que não 

subscrita por duas testemunhas, tal como prevê o art. 595, do Código Civil, 

“in verbis”: Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando 

qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá 

ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE 

AUTORA. PROCURAÇÃO A ROGO. ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTIMAÇÃO NÃO 

ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há 

necessidade da procuração concedida por analfabeto (ou pessoas sem 

condições de subscrever o mandato) ser confeccionada por instrumento 

público em cartório extrajudicial. No entanto, a procuração ad judicia 

concedida ao advogado precisa, obrigatoriamente, estar assinada por 

duas testemunhas, consoante determina o artigo 595 do Código Civil. 2. . 

Determinada a regularização da representação processual da autora, 

consubstanciada na apresentação de mandato assinado a rogo, subscrito 

por duas testemunhas, o descumprimento autoriza a extinção do feito por 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, nos termos dos artigos 76, § 1º, I c/c 485, IV, todos 

do Código de Processo Civil. Além disso, por ser matéria de ordem pública, 

é cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado. 3. 

Apelo conhecido e não provido. (TJ-DF 07004877820198070005 DF 

0700487-78.2019.8.07.0005, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 09/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 15/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Havendo a 

irregularidade da representação, é forçosa a retificação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 76, §1º, I[1], e 321, 

parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, determino ao autor a 

complementação dos documentos que acompanham a exordial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazendo procuração particular assinada a rogo e 

subscrita por duas testemunhas, ou escritura pública, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Transcorrido o lapso temporal acima 

estipulado, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. [1] Art. 76. 

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida a determinação, 

caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, 

se a providência couber ao autor; Alta Floresta, 2 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000857-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LODIVINA MARTINS PEREIRA (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):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000857-30.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): LODIVINA MARTINS PEREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em 

folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição 

do indébito e danos morais, ajuizada por LODIVINA MARTINS PEREIRA em 

face de BANCO BMG S.A. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. 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 no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Verifica-se que o presente caso trata de 

relação de consumo. Desse modo, no que concerne à matéria probatória, 

nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da 

prova em favor dos consumidores. Ademais, nos termos do art. 334 do 

CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14/05/2020, às 13h00, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC desta Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu 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 dos autores ou do réu 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 pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 26 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000864-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LODIVINA MARTINS PEREIRA (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):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000864-22.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): LODIVINA MARTINS PEREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em 

folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição 

do indébito e danos morais, ajuizada por LODIVINA MARTINS PEREIRA em 

face de BANCO BMG S.A. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. 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 no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Verifica-se que o presente caso trata de 

relação de consumo. Desse modo, no que concerne à matéria probatória, 

nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da 

prova em favor dos consumidores. Ademais, nos termos do art. 334 do 

CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14/05/2020, às 13h30, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC desta Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu 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 dos autores ou do réu 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 pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 26 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000856-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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LODIVINA MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000856-45.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): LODIVINA MARTINS PEREIRA REU: BANCO PAN Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em 

folha de pagamento cumulada com repetição do indébito e danos morais, 

ajuizada por LODIVINA MARTINS PEREIRA em face de BANCO 

PANAMERICANO S.A. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. 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 no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Verifica-se que o presente caso trata de 

relação de consumo. Desse modo, no que concerne à matéria probatória, 

nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da 

prova em favor dos consumidores. Ademais, nos termos do art. 334 do 

CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14/05/2020, às 14h00, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC desta Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu 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 dos autores ou do réu 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 pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 27 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000148-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINA APARECIDA FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

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

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

Advogados, acerca da designação de perícia médica para 21/03/2020, às 

10:50h, a realizar-se na Clínica EPX (antiga Clínica Magnolia) pelo Dr. Diego 

Marcelo Muller.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001012-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Y. A. J. K. (REQUERIDO)

E. K. W. M. (REQUERIDO)

 

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

para COMPARECER à audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

abril de 2020 às 13h:30min, no CEJUSC desta Comarca.

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

Processo Número: 1004161-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE FERREIRA LIMA OAB - 047.020.541-55 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004161-08.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

execução de alimentos movida por STEFANY LIMA CARDOSO, assistida 

por sua genitora Alice Ferreira Lima, em face de JEFERSON LIMA 

CARDOSO. Entre um ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Certidão do Oficial de Justiça atestando que deixou de intimar a parte 

exequente vez que mudou de endereço. O Ministério Público pugnou pela 

extinção do feito em razão do abandono da causa. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como se 

sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, e 

aparte autora deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro lado, 

determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações dirigidas 

no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos: “Art. 274. 

Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, 

aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.” Assim, tendo em vista que a 

parte autora passou a residir em outro endereço sem informar ao Juízo, e 

ainda, a presunção de validade de sua intimação para dar o devido 

andamento no feito no antigo endereço, resta caracterizado o abandono 

da causa, razão que impõe a extinção do feito. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ISENTO de custas 

e despesas processuais. Intime-se. Transitado em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Alta Floresta, MT, 3 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000626-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANA FERREIRA DA MATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNA CRUZ AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Considerando a divergência apontada na certidão sob ID 18415209, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para comparecer à audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 05 de junho de 2019, às 13h, no CEJUSC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. (REU)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre os documentos trazidos pela Parte 
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Requerida sob Id 29825113, no prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 

437, §1º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE ROCHA (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° 1005030-34.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a requerente não fora intimada acerca da audiência sob Id. 26446923, 

REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 

2020 às 16h:00 a ser realizada na sala de audiências da 3ª Vara desta 

Comarca. No mais, cumpra-se a decisão sob ID. 26446923. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 3 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001298-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANCRER COLADELLO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUCIALDO PEIXOTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001298-45.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos à execução c/c tutela de evidência proposto por SANCLER 

COLADELLO SANTOS em face de EDSON LUCIALDO PEIXOTO, visando a 

extinção da ação de execução sob o n. 1004667 -81.2018.8.11.0007, sob 

o argumento de que esta não encontra-se embasada em título executivo 

extrajudicial, tendo em vista a ausência de assinatura de 02 (duas) 

testemunhas no contrato entabulado entre as partes. Sob o ID 20175654, 

certificada a tempestividade dos presentes embargos. Entre um ato e 

outro, sob o ID 20763977, deferida a gratuidade da justiça ao demandante, 

bem como, determinada a citação do embargado sem conceder aos 

embargos o efeito suspensivo, vez que este não fora pleiteado pelo 

embargante. Sob o ID 21290048, o embargante apresentou impugnação 

aos embargos, impugnando a gratuidade deferida ao embargante, bem 

como, pleiteando a improcedência da presente ação, sob o argumento, em 

suma, de que o reconhecimento de firma das assinaturas lançadas no 

contrato que embasa a execução, concede ao referido documento, força 

de título executivo extrajudicial. Certidão de tempestividade da impugnação 

apresentada (ID 21322674). Sob o ID 21431979, pedido da parte 

embargante pela concessão do efeito suspensivo ao presente embargos. 

Entre um ato e outro, carreada aos autos decisão do Egrégio Tribunal de 

Justiça no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão sob o ID 

20763977, dando provimento ao recurso, para reformar a decisão 

objurgada e extinguir a ação de execução em face da ausência de 

executividade do título que embasa a demanda (ID 24077881). Sob o ID 

24695872, sentença que julgou procedentes os presentes embargos, bem 

como, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte 

embargante. Carreada sob o ID 24922069, decisão de provimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos embargos de 

declaração interpostos pelo ora embargante, condenando o embargado ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. Sob o ID 24930357, a parte embargante 

apresentou embargos de declaração contra a sentença sob o ID 

24695872, dentre outros fundamentos apontados na manifestação sob o 

ID 24170798, sob o argumento de que esta fora silente quanto ao pedido 

de condenação do embargado em litigância de má-fé, vez que este 

requereu ao juízo por meio da petição ID 24076616, audiência de 

instrução, sendo certo que já havia sido intimado do Acordão proferido 

pelo Tribunal, o qual extinguiu a ação de execução. Certificada a 

tempestividade dos embargos de declaração opostos (ID 25017915). 

Certificado o decurso in albis do prazo para o embargado manifestar-se 

acerca dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Conheço dos 

Embargos, na forma do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, e acolho-os, 

visto que realmente existe omissão na decisão proferida. Perscrutando os 

autos denoto que, de fato, a decisão sob o ID 24695872 deixou de 

enfrentar o pedido de condenação do embargado em litigância de má-fé. 

Assim, diante da efetiva omissão existente na decisão, necessário o 

acolhimento dos presentes embargos de declaração. Ante o exposto, 

ACOLHO os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão 

proferida sob o ID 24695872 e, em consequência, altero a aludida decisão 

para fazer constar: “INDEFIRO o pedido de condenação do embargado em 

litigância de má-fé, realizado sob o argumento de que este requereu ao 

juízo por meio da petição ID 24076616, audiência de instrução, já tendo 

sido intimado do Acordão proferido pelo Tribunal, o qual extinguiu a ação 

de execução, e ainda, que inobstante a ausência de título executivo, 

moveu ação executiva em face do embargante. Assim porque, para a 

caracterização da litigância de má-fé, é necessária a presença 

concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo do tipo, qual seja, o dano 

processual e o dolo ou a culpa grave da parte maliciosa, sem os quais a 

pretensão condenatória não prospera. Analisando os autos, constato não 

ter havido qualquer causa justificadora para a requerida condenação, vez 

que não restou demonstrado pelo embargante o dolo do 

embargado/exequente. A uma, porque a manifestação deste sob o ID 

24076616, acerca do interesse na produção de outros meios de prova, 

ocorrera em atendimento à determinação deste Juízo sob o ID 22509648. 

A duas, porque referida petição fora apresentada antes mesmo da juntada 

aos autos da decisão prolatada no Agravo de Instrumento (ID 24077881). 

A três, porque em análise à petição inicial da ação executiva (Proc. n. 

1004667-81.2018.8.11.0007), conclui-se que a escolha da natureza da 

demanda se deu por força do “reconhecimento de firma no Cartório de 2º 

Ofício” do contrato particular de compra e venda (contendo cláusula de 

obrigação de pagar quantia certa), entendimento este que, em situações 

peculiares encontra amparo jurisprudencial. Vejamos: “AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.328.488 - PA (2018/0177719-0) RELATOR : 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : IVANETE MENEZES DA 

CONCEICAO ADVOGADOS : OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO 

MELO - PA016676 ANA CAROLINA COURA BASTOS E OUTRO (S) - 

PA023152 AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADOS : MAURO 

PAULO GALERA MARI - PA020455A MARINA SOUZA DE ALMEIDA E 

OUTRO (S) - PA017883 DECISÃO (...) É o relatório. DECIDO. 2. Ao analisar 

a demanda, a Corte de origem consignou a respeito da existência e 

validade do contrato bancário (fls. 97-100) - grifamos: De fato, consoante 

jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, o documento 

particular que não contenha a assinatura de duas testemunhas não 

preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, 

portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele 

inscrito: [...] A ratio essendi da norma que vincula a eficácia executiva do 

documento particular à assinatura de duas testemunhas consiste na 

possibilidade de "convocá-las a testemunhar em juízo, caso o devedor 

alegue algum vício de vontade nos embargos à execução" (DIDIER JR., 

Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Editora Jus Podvm, 

2013, v. 5, p. 187). Em outras palavras, a assinatura das duas 

testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o 

de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. Assim, 

excepcionalmente, os pressupostos de existência e os de validade do 

contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio 

contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva -a 

assinatura das testemunhas - poderá ser suprida, como se dessume dos 

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...] Dessarte, a 

regra prevista no art. 585, II, do CPC pode, em caráter excepcional, sofrer 

mitigação em decorrência das peculiaridades do caso concreto, como nos 

julgados traslados, em que: a) houve a assinatura de avalistas no 

instrumento; e b) a impugnação cingiu-se à alegação de meros vícios 

formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado. 

Importante destacar que, em qualquer momento nestes autos, a apelada 
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impugna a relação contratual ou a existência do débito. É fato 

incontroverso a tomada do empréstimo e de crédito pessoal por livre e 

espontânea vontade, sem qualquer coação, e a inadimplência, de forma 

que a resposta da apelada impugna formal e não materialmente o débito, 

havendo divergências exclusivamente quanto às taxas de juros 

remuneratórias, que a apelada considerada abusiva. A apelada cinge-se a 

apontar deficiência material, sem, entretanto, indicar que dela tenha 

decorrido qualquer prejuízo, seja porque tenha sido forçada à firma, seja 

porque sequer o contrato seja verídico. Em todos os momentos assume a 

dívida, como se depreende da narração dos fatos à fl. 35: [...] A titulo de 

reforço de argumento, constata-se que Manoel Maria Aragão de Brito 

figura no referido contrato de empréstimo pessoal como interveniente 

avalista (fls. 07/08) e Amanda Akemi Rodrigues Tanimot como testemunha 

do contrato de abertura de crédito (fl. 14). Dessarte, a moldura fática do 

caso sob análise reflete a semelhança com os precedentes mencionados, 

atraindo, portanto, a mesma solução (ubi eadem ratio, ibi eadem lex 

dispositivo). O entendimento firmado no acórdão está em consonância 

com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A assinatura das 

testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é 

o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, 

em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e 

os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos 

e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de 

eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes." (REsp 1438399/PR, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/03/2015, DJe 05/05/2015.) Nesse sentido, confira (grifamos): AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA 

TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO 

CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. 

SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, 

"o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não 

preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, 

portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele 

inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a 

certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro 

meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da 

assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de 

confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. 3. In casu, não há 

nenhuma menção acerca da presença ou ausência de circunstâncias 

excepcionais capazes de ensejar, ou não, a mitigação da exigência de 

assinatura de duas testemunhas no documento particular que, ainda, não 

contém assinatura do fiador. Portanto, o julgado está harmonia com a 

jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 4. 

Consoante o STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do 

CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada 

violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador 

verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez 

constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo 

dispositivo de lei" (AgInt no REsp 1.719.311/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). 5. 

Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, 

DJe 29/06/2018) ____________ RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 580, 

CAPUT, DO CPC/1973. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ADVOGADO DO 

EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA 

ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. 

NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apenas constituem títulos executivos 

extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio 

da tipicidade legal (nullus titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à 

substantividade do próprio ato. 2. No tocante especificamente ao título 

executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses 

previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha 

a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e 

CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não 

há falar em executividade do título. 3. A assinatura das testemunhas é 

requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a 

existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, 

quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas 

pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na 

formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com 

isenção e sem preconceitos. 4. "A assinatura das testemunhas 

instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento 

particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio 

jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso, a ausência de 

alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a 

invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do 

título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 

5. Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de 

existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros 

meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal 

condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá 

ser suprida. (...). Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 18 de setembro de 

2018. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator.” (STJ - AREsp: 1328488 

PA 2018/0177719-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Publicação: DJ 27/09/2018). Grifo nosso. Assim, a ausência de título 

executivo extrajudicial em razão da falta de assinatura de duas 

testemunhas, por si só, não demonstra dolo por parte do 

embargado/exequente, vez que justificável o entendimento deste pela 

força executiva do contrato em questão, em razão do reconhecimento em 

cartório da assinatura apostas pelas partes. Assim, considerando o 

entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, de que a 

aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico (STJ 

- AREsp: 1082394 SP 2017/0078732-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 

Data de Publicação: DJ 11/05/2017), não há que se falar em condenação 

do embargado em litigância de má-fé.” No mais, a decisão embargada 

permanece tal qual foi publicada. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Alta Floresta, MT, 2 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001053-97.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSE MARQUES 

DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA LEITE 

QUADRA DA COSTA 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: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LINS LOURENCO OAB - MT26301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 
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apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES APARECIDA PERMONIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON NISHIOKA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29338353, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA/REQUERIDA do inteiro teor do recurso – ID – 29338353, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004744-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BAPTISTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DOS REIS DE MELLO EIRELI (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte credora para, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar-se no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003926-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor do ID – 

29081617, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-67.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA ENGROFF RIBEIRO (LITISCONSORTES)

RUDI OLIVASTRO TEIXEIRA (LITISCONSORTES)

ELISABETH EMILIA RIBEIRO TEIXEIRA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001055-67.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ELISABETH 

EMILIA RIBEIRO TEIXEIRA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA ENGROFF RIBEIRO (LITISCONSORTES)

RUDI OLIVASTRO TEIXEIRA (LITISCONSORTES)

ELISABETH EMILIA RIBEIRO TEIXEIRA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001056-52.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ELISABETH 

EMILIA RIBEIRO TEIXEIRA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA GABRIEL KATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001059-07.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CASSIANA 

GABRIEL KATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001060-89.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:EDER JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER SILVEIRA 

FAGUNDES, ANA PAULA BARELLA 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: 16/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MAIARA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001062-59.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ALICE MAIARA 

DE OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA 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: ALTA 
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FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA REIS BAZZO (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO BAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001065-14.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARIA LUCIA 

REIS BAZZO e outros 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: 16/04/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA REIS BAZZO (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO BAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001066-96.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARIA LUCIA 

REIS BAZZO e outros 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: 16/04/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE FALASCHI ANGELICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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 14 de 

Abril de 2020, às 16:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GOMES CORREA WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001067-81.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JANE GOMES 

CORREA WAGNER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELINE ALEXANDRE 

CHAGAS, LUIS AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GOMES CORREA WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001068-66.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JANE GOMES 

CORREA WAGNER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELINE ALEXANDRE 

CHAGAS, LUIS AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NESILE MARIA CASAGRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001069-51.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:NESILE MARIA 

CASAGRANDA 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: 16/04/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-21.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IONARA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001071-21.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:IONARA DA 

SILVA BARBOSA 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: 16/04/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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NESILE MARIA CASAGRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001072-06.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:NESILE MARIA 

CASAGRANDA 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: 16/04/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 1000960-37.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR DE 

SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Tendo em vista o 

transcurso da data aprazada da passagem aérea, resta prejudicada a 

análise do pedido de tutela antecipada. Aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação já designada. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 3 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NESILE MARIA CASAGRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001074-73.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:NESILE MARIA 

CASAGRANDA 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: 16/04/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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):

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: 1000443-66.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARILDA DA 

SILVA E SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. INTIME-SE a parte 

recorrente/autora para comprovar a hipossuficiência financeira, no prazo 

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

assistência judiciária gratuita. Tal medida encontra respaldo no Enunciado 

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

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

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

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

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

deverá o recorrente, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2020, às 13h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002407-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR TODENO GONCALVES (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: 1002407-94.2019.8.11.0007 REQUERENTE: M. J. V. B. 

CASADO - ME REQUERIDO: LUCIMAR TODENO GONCALVES Vistos. 

Analisando os autos, constato que o credor postula pela suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Posto isso, DEFIRO o pedido do 

autor conforme consta no petitório ID n° 29210295. Decorrido o prazo de 

suspensão processual, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 2 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004198-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANQUE BERNEROSE VALENTIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANQUE BERNEROSE VALENTIM OAB - MT25800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004198-98.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANQUE 

BERNEROSE VALENTIM EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Decorrido o prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública e considerando que o valor não excede ao estabelecido 

em Lei como de pequeno valor, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Após, proceda-se a elaboração do cálculo de 
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liquidação do débito objeto da presente execução judicial diretamente no 

Sistema SRP, dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento nº 

11/2017-CM, conforme disposto no Provimento nº 6/2020-CM. Apurado o 

cálculo e constatado que o crédito se enquadra como de pequeno valor, 

EXPEÇA-SE Ofício Requisitório através do Sistema SRP diretamente ao 

ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído 

com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento 

11/2017-CM, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Deverá o ofício requisitório ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser 

acompanhado dos documentos elencados no artigo 4º, §1º do 

mencionado Provimento. Consigne-se que o ente público deverá efetuar o 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório mediante guia 

de depósito na conta judicial vinculada a este processo, emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissãoPubl icaForm.do. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001148-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001148-98.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: KELLYAN DE 

SOUZA MARIA EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora 

requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem como requer 

a intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme 

consta no evento nº. 29237513. Assim, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor da parte credora. 

Após, intime-se o executado para, em quinze dias, efetuar o pagamento 

do montante remanescendo do débito, indicado pela credora no Id nº 

29237513. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001867-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(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):

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: 1001867-46.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: CENIRA 

FRANCISCA DA SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora requer o 

levantamento do valor depositado judicialmente, bem como requer a 

intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme 

consta no evento nº. 29458262. Assim, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor da advogada da parte 

credora, desde que possua poder expresso para receber na procuração. 

Indefiro o pedido de expedição de alvará para liberação parcial do valor 

em favor da própria parte, eis que a procuradora não especificou o 

percentual que pretendia liberar em prol da parte. Intime-se o executado 

para, em quinze dias, efetuar o pagamento do montante remanescente do 

débito indicado pela credora no Id nº 29458262.70. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 3 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1001053-97.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE MARQUES 

DE MACEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória 

objetivando o restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/938709-3 pertencente a parte 

autora. Pois bem. 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. Compulsando o processo, verifico 

presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela provisória 

pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser deferida a 

tutela de urgência pretendida pela requerente, senão vejamos. A 

probabilidade do direito está revelada pelos documentos que instruem a 

petição inicial, através dos quais é evidenciada a verossimilhança das 

alegações da parte autora, demonstrando que a autora efetuou 

regulamente o pagamento de suas faturas de energia elétrica. Ainda 

assim, a concessionária efetuou o corte no fornecimento do serviço, sem 

qualquer justificativa prévia, em razão de suposta constatação de 

anormalidade entre os meses de dezembro de 2018 a maio de 2019, 

evidenciando possível falha na prestação do serviço. O perigo de dano é 

evidente, pois o fornecimento de energia elétrica, como dito, é serviço 

essencial prestado pela concessionária de serviço público, conforme 

preceitos jurisprudenciais que transcrevo adiante: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO contra decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento 

do fornecimento de energia elétrica. Incabível o corte do serviço essencial 

em virtude de débito pretérito. Súmula 196 do TJRJ. O fornecimento de 

energia elétrica é serviço essencial, o que justifica sua manutenção 

durante o trâmite do processo. O momento não é adequado para discutir a 

existência de débito que legitime eventual interrupção do serviço. Tal fato 

será analisado ao final, por meio de sentença. Presença dos requisitos 

para concessão da tutela antecipada. Estabelecimento de multa em caso 

de descumprimento. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 

00683938420148190000 RJ 0068393-84.2014.8.19.0000, Relator: DES. 

PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 14/01/2015, VIGÉSIMA 

QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/01/2015 

11:47). “AGRAVO. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FRAUDE 

APURADA UNILATERALMENTE. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial prestado pela 

concessionária de serviço público. 2. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica para cobrança de débitos pretéritos, em decorrência de 

suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela 

concessionária, é ilegítima, vez que existem outros meios para reaver os 

valores antigos perseguidos. 3. Recurso improvido.” (TJ-PE - AGV: 

3139335 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 12/02/2014, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2014). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar 

que a requerida proceda, no prazo de 03 (três) horas, o restabelecimento 
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dos serviços de energia elétrica na UC 6/938709-3, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento. 

Intime-se pessoalmente o representante legal da requerida da presente 

decisão. O cumprimento a presente decisão estará condicionado a 

inexistência de débitos regulares junto a concessionaria em nome da parte 

autora, salvo os débitos discutidos no presente processo. No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003170-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODILEI STORCHI VILELA (EXEQUENTE)

NADIA HENICKA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003170-32.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ODILEI STORCHI 

VILELA, NADIA HENICKA VILELA EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida e os credores 

requerem o levantamento do valor depositado judicialmente, bem como a 

remessa dos autos virtuais ao Contador Judicial para elaboração do 

cálculo remanescente do débito. EXPEÇA-SE imediatamente alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado dos credores, desde que possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intimem-se os credores 

para procederem a devida regularização, em cinco dias. Após, 

REMETAM-SE os autos à Contadora Judicial para elaboração do cálculo 

atualizado do débito, descontado o valor recebido pelos credores. Na 

sequência, INTIMEM-SE as partes do cálculo, competindo ao executado a 

quitação do saldo remanescente, em cinco dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 3 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000246-14.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: VANESSA 

FERNANDES DE QUEIROZ EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a 

parte credora requer o levantamento do valor depositado judicialmente, 

bem como requer a intimação do devedor para adimplir o valor 

remanescente do débito. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para 

proceder a devida regularização, em cinco dias. Após, INTIME-SE o 

executado para, em cinco dias, adimplir o montante remanescente do 

débito, indicado pelo credor na petição Id nº 29643924 . Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003765-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003765-94.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GILBERTO LIMA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação e a parte autora concorda com o valor depositado, bem como 

informa a conta para transferência do valor. Assim, EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da advogada da parte credora/autor, desde que 

tenha poder expresso para receber no instrumento de procuração. 

Intime-se. Após, arquive-se, com as formalidades de praxe. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 3 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002036-33.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ERICK HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos. Ante 

a comprovação da parte autora de ser desprovida de recurso financeiro 

para arcar com o preparo recursal, concedo os benefícios da justiça 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO os recursos inominados apresentados pelas 

partes, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que os 

recorridos apresentaram contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000100-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SFEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000100-70.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SFEIR 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte credora concorda 

com os valores depositados judicialmente, bem como informa a conta 

bancária para transferência dos valores. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado da sentença, EXPEÇAM-SE alvarás eletrônicos de liberação 

dos valores depositados judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a parte 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000341-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MORO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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: 1000341-44.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: TIAGO MORO 

MOTA EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a parte credora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT para fim de 

cobrança das custas processuais. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA POLACHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000134-45.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: MARLENE MARIA 

POLACHINI EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por 

fim, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 3 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001476-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MARIA WOLFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001476-91.2019.8.11.0007 JOICE MARIA WOLFF INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 3 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003312-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR BUBLITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003312-02.2019.8.11.0007 CLAUDIR BUBLITZ ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas aos 

Procuradores das partes para ciência acerca da designação da audiência 

de oitiva de testemunha (ofício 739/2020/1ªVC-CP) para o dia 10/03/2020 

às 17:00 horas na Carta Precatória 1005884-86.2020.8.11.0041 em trâmite 

na 1º vara de CP de Cuiabá-MT. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 3 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 303597

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Jucilene Ferri

Advogado(s): Geancarlus de Souza Guterre - OAB 35193-GO

Requerido: José Carlos Armando
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Advogado(s): Debora Suzana Ramos de Moraes Armando - OAB 15874-MT

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 Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 12/03/2020 às 15:30

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LOPES MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000477-16.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GABRIEL LOPES 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-98.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LOPES MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000478-98.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GABRIEL LOPES 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-83.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LOPES MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000479-83.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GABRIEL LOPES 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000308-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MENDONCA ALMEIDA DE CERQUEIRA OAB - GO35865 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. M. (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de 

bens, guarda, visitas, alimentos c/c tutela de urgência, interposta por 

Deusirene Feitosa dos Santos, representando Lázara Valentine dos 

Santos Marques, em desfavor de Julio Cesar Araujo Marques. Breve 

relato. 2. Pois bem, denota-se dos autos que a competência para 

processar e julgar referido pleito é da vara cível, nos termos do art. 3º, 

§2º da Lei nº 9.099/95. Excluem-se, portanto, da competência do juizado 

especial as ações que tenham por objeto pretensão alimentar, separação 

de corpos, e dissolução de união estável decorrente de sociedade de 

fato. 3. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO DE DISSOLUÇÃO 

HOMOLOGADO. EXECUÇÃO POSTERIOR PLEITEANDO A PARTILHA DO 

BEM IMÓVEL. SITUAÇÃO DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA 

DE FAMÍLIA. FEITO MERAMENTE CÍVEL. REGIME CONDOMINIAL. 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. (...). (TJ-BA - CC: 

03945781020138050001 BA, Seção Cível de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2017) (Grifamos) RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. (...) 

JUÍZO DE FAMÍLIA COMPETENTE. SENTENÇA MANTIDA. O juízo de família 

conforme determina o art. 27, I, c, da lei nº 11.697/08 é competente para 

processar e julgar ação referente ao regime de bens e guarda de filhos. 

(...) (TJ-DF – APC 2013070140985 DF, Data de Publicação: 03/07/2015) 4. 

Sendo assim, face ao exposto e diante das jurisprudências supracitadas, 

nos termos do artigo 3º, §2º 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AVANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-68.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

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

 

PROCESSO n. 1000480-68.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA 

DE VIAGENS E TURISMO 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: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA SANTANA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001782-69.2019.8.11.0004 POLO ATIVO: DORALICE DA 

COSTA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S): Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A)) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 22/04/2020 Hora: 15:40 (Horario de 

Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (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 

22/04/2020, às 16h (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: 1000058-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PEREIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP (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 

22/04/2020, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CREMONEZI BRIANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/04/2020, 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: 1002423-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CREMONEZI BRIANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/04/2020, às 16h40min (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: 1000489-30.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000489-30.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CLEBIA SILVA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP 

DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 24/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-15.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000490-15.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CLEBIA SILVA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP 

DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 24/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000492-82.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA SALES RODRIGUES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ARRUDA AMBROZIO OAB - MT27728/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Fernandes Uemura (REU)

 

PROCESSO n. 1000492-82.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BIANCA SALES 

RODRIGUES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ARRUDA AMBROZIO POLO PASSIVO: Marcelo Fernandes Uemura 

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: 24/04/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-22.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINO NOGUEIRA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000496-22.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ENEDINO 

NOGUEIRA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA 

LOURENCO SILVA, WESLEY EDUARDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 24/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-07.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000497-07.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANGELA MARIA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLLYANA SOARES 

MATOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 24/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-89.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000498-89.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANGELA MARIA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLLYANA SOARES 

MATOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 24/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000762-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA CAROL MANZANO MAGNANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-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 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1000762-43.2019.8.11.0004 

Requerente: NATHALIA CAROL MANZANO MAGNANI ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT15002-B Requerido: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: DANIELLE BRAGA MONTEIRO - RJ146081-A 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$ 16.535,38, 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, 3 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-07.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRO FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/04/2020, às 14h (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: 1000400-07.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRO FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (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))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/04/2020, às 14h (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: 1000396-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR CARVALHO BRITO (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 

14/04/2020, às 13h40min (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: 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2020, às 14h20min (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: 1000114-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A IBRAHIM ALI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para manifestar acerca do pagamento 

efetuado nos autos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARK DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO PRIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000502-29.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARK DA SILVA 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR COELHO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E 

ENERGIA RENOVAVEL 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: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 24/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARK DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO PRIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para esclarecer, no prazo de 05 dias, se o 

processo é contra a parte ECOPOWER AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL e 

NELIO PRIMO DOS SANTOS, conforme cadastrado no sistema PJE ou é em 

desfavor de CLAUDIMAR ABADE SILVA, como está na petição inicial, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-14.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE COLMAN CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000503-14.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANA CAROLINE 

COLMAN CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS JOSE DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 24/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005883-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DE CARVALHO CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005883-80.2018.8.11.0006. INTERESSADO: MARIA DIAS DE CARVALHO 

CARVALHO 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

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

Processo Número: 1000436-43.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

REGIANE MOREIRA DUTRA OAB - 930.991.181-68 (REPRESENTANTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. H. D. J. (REU)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi designada para o dia 28/05/2020 às 15:00 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006916-08.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

P. B. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (EXECUTADO)

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 DESPACHO Processo: 

1006916-08.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: PRISCILA BARBA CINTRA 

EXECUTADO: JOILSON RIBEIRO DA SILVA Vistos. 1. REMETAM-SE os 

autos à Defensoria Pública para atualização do débito, no prazo de 10 

(dez) dias. 2. Em seguida, sendo a dívida atualizada, VENHAM os autos 

conclusos para análise do pedido em ID. 25299592. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000053-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA RODRIGUES RUAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ZATTAR NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOABE BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CIRLEI FREITAS BALBINO DA 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: 

1000053-65.2020.8.11.0006. REQUERENTE: LEIA RODRIGUES RUAS 

REQUERIDO: MIGUEL ZATTAR NETO Vistos. 1. CUMPRA-SE a decisão 

anterior, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001770-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001770-83.2018.8.11.0006. AUTOR(A): PALOMA FIRMINA LOPES DA 

SILVA REU: WENDER DE SOUZA ALVES Vistos. 1. REMETAM-SE os autos 

ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Em seguida, à conclusão para sentença. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004616-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004616-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANO NEVES DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: MARCIA APARECIDA SILVA ALMEIDA Vistos. 1. 

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto ao oferecimento de contestação pela 

requerida. 2. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 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). 3. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 4. Depois do 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 5. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 6. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

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

Processo Número: 1000769-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDREY SILVA PINHEIRO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000769-92.2020.8.11.0006. AUTOR: VALDECIR FERNANDES REU: 

WANDREY SILVA PINHEIRO FERNANDES Vistos. 1. Constato que não 

consta na petição inicial o comprovante de renda do requerente (cópia do 

contracheque, benefício do INSS, declaração de isento do IR ou 

declaração de IR) e a cópia da petição inicial ou do acordo de alimentos 

com a homologação ou sentença onde restou fixado o valor com o trânsito 

em julgado. 2. Dessa maneira, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos os documentos acima mencionados, sob 

pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. 3. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. 4. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006307-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA GARCIA (ESPÓLIO)

ALEXANDRE DIVINO GARCIA FARIA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006307-88.2019.8.11.0006. AUTOR(A): FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS ESPÓLIO: THEREZINHA GARCIA INVENTARIANTE: ALEXANDRE 

DIVINO GARCIA FARIA 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 
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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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003084-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA NESPOLI (REQUERENTE)

ADEMIR JOSE BRUZZON (REQUERENTE)

THIAGO NESPOLI (REQUERENTE)

NATHALIE LIMA LOBO NESPOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003084-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMIR JOSE BRUZZON, 

MICHELLI LIMA NESPOLI, NATHALIE LIMA LOBO NESPOLI, THIAGO 

NESPOLI Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se de ação de retificação 

de registro civil visando à inclusão do patronímico do autor ADEMIR JOSÉ 

BRUZZON nos nomes das partes MICHELLI LIMA NESPOLI, NATHALIE 

LIMA LOBO NESPOLI e THIAGO NESPOLI. 2. Acerca do reconhecimento da 

pluriparentalidade, a Suprema Corte exarou o seguinte aresto: “A 

paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 

impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na 

origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. STF. Plenário. RE 

898060/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21 e 22/09/2016 (Info 840)” 3. 

Assim, mister determinar a emenda da petição inicial, mormente a 

necessidade de reconhecimento da paternidade socioafetiva. Em verdade, 

os indicados filhos socioafetivos devem figurar no polo passivo da ação, 

mormente a necessidade de contraditório e ampla defesa, vez que não se 

trata de pedido abarcado pelo procedimento de jurisdição voluntária (CPC, 

art. 725). 4. Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência: 

“RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM – PRELIMINAR DE 

DIALETICIDADE REJEITADA - DECISÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA – 

DESNECESSÁRIA – COEXISTENCIA ENTRE A PATERNIDADE BIOLOGICA E 

A SOCIOAFETIVA – STF – REPERCUSSÃO GERAL - DECISÃO 

REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. As razões esposadas no recurso de 

agravo guardam relação com os fundamentos da decisão interlocutória, 

não havendo violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o 

conhecimento do recurso. Tratando-se de investigação de paternidade , o 

STF com repercussão geral reconhecida, admitiu a coexistência entre as 

paternidades biológica e a socioafetiva, afastando qualquer interpretação 

apta a ensejar a hierarquização dos vínculos (RE 898.0600). Sendo assim, 

não há óbice ao exercício do reconhecimento da paternidade biológica 

mesmo com a existência de vínculo com o pai registral. (N.U 

1008045-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)” 5. 

Ante ao exposto, DETERMINO que o requerente ADEMIR JOSÉ BRUZZON 

emende à petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, para retificar o polo passivo da ação e incluir os supostos 

filhos como parte requerida, bem como para requerer o reconhecimento da 

paternidade socioafetiva, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 6. Por fim, INTIME-SE a 

parte requerente para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos, mediante a juntada de comprovante de renda, nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas 

processuais em 15 (quinze) dias. 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003241-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003241-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILZE ROSA DE PINHO 

REQUERIDO: HUMBERTO DA SILVA DIAS Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

divórcio litigioso c.c com alimentos e guarda, na qual a parte autora não 

encartou aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende partilhar, 

razão pela qual não preencheu os requisitos específicos para o uso da 

ação sub judice. 2. Assim sendo, DETERMINO que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos a matrícula do imóvel, sob pena de ser 

indeferida a homologação do acordo em relação a partilha do bem. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 218107 Nr: 5653-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMDS, MPDEDMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos.

1. CUMPRA-SE integralmente a sentença retro, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Cáceres/MT, 02 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000507-45.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. L. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000507-45.2020.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTILAINE STEFFANY DE 

CAMPOS SILVA REQUERIDO: TIAGO PENHA LARA Vistos. 1. ARTHUR 

HENRIQUE DE CAMPOS LARA, representado(a) por sua genitora 

CRISTILAINE STEFFANY DE CAMPOS SILVA, qualificadas nos autos, por 

meio de Defensor(a) Público(a) Estadual, propõe Ação de Guarda c/c 

Alimentos e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de TIAGO PENHA 

LARA, qualificado nos autos, requerendo, em síntese, a guarda das 

infantes, alimentos, bem como a regulamentação de visitas e demais 

corolários de regência, colacionando nos autos a documentação legal 

necessária. 2. Desta forma, preenchidos os requisitos legais do artigo 319 

e seguintes do CPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental 

Civil, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito 

comum nos termos art. 318 e em SEGREDO DE JUSTIÇA consoante inciso 

II do artigo 189, ambos do CPC. 3. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, 

conforme os termos do art. 98, CPC. 4. No que tange ao pedido de 

alimentos provisórios em favor dos(as) infantes, forte na regra cogente do 

artigo 4º da Lei 5.478/68 e disposição de regência do artigo 1.694 e 

seguintes do CC, conforme se infere dos autos, estando provado o 

parentesco entre as partes, considerando a ausência de prova nos autos 

sobre a capacidade econômica da parte requerida e diante da 

necessidade presumida da prole, FIXO a título de alimentos provisórios o 

valor equivalente a 30% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente, bem como 30% das despesas médicas, hospitalares e 

farmacológicas, que deverá ser pago mensalmente a partir da citação e 

depositado em conta poupança ou corrente indicada pela representante 

legal da prole. Caso ainda não apresentado conta bancária para o devido 

depósito, INTIME(M)-SE o(a/s) requerente(s) para que o faça(m) em 05 

(cinco) dias. 5. Se conhecida a fonte pagadora da parte requerida, 

OFICIE-SE comunicando a obrigação de, doravante, proceder ao desconto 
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mensal do alimento provisório encimado e transferi-lo para conta 

poupança ou conta corrente indicado pela parte requerente, conforme 

legislação de regência. 6. Notadamente acerca do pleito de guarda 

unilateral da parte requerente, anteriormente à sua análise, nos termos do 

artigo 370 do CPC e ideário do artigo 1º e seguintes do ECA, DETERMINO 

que a equipe multidisciplinar do fórum (psicólogo(a) e assistente social) 

realizem o estudo psicossocial do(a) requerente, dos(as) infantes e do 

requerido, a fim de verificar se ambos os genitores estão aptos a exercer 

a guarda compartilhada, fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) 

dias. 7. Em tal estudo social os(as) experts pesquisarão in locu e 

descortinarão ao juízo as condições social, habitacional, estrutural, 

financeira, escolar, alimentar, higiênica, afetiva e outras relevantes a 

revelar se a guarda sub examine atende aos interesses e à proteção 

do(a/s) menore(s). 8. Entregue o parecer pela equipe multidisciplinar, 

COLHA manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) dias. 9. Após, 

nos termos do artigo 334 do CPC, REMETAM-SE os autos ao Centro de 

Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a 

realização de sessão de mediação. 10. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à audiência 

designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo 

previsto no artigo 335 do CPC. 11. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 12. 

CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, CPC), bem como as partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 13. 

Diante das peculiaridades do caso e visando ao fomento da cultura de paz 

e à manutenção de um ambiente familiar sem conflitos, DETERMINO aos 

pais ou responsáveis legais pelo (s) criança e/ou adolescente (s) que 

participem da OFICINA DE PAIS E FILHOS a ser realizada no dia 

27/03/2020, com início às 13h00 e término às 17h00, nas dependências do 

Fórum - Plenário do Júri, neste município, devendo vir acompanhados dos 

filhos a partir de 06 (seis) anos de idade. 14. Caso haja a necessidade de 

justificativa para a ausência ao trabalho, DEFIRO, desde já, a expedição de 

atestado de comparecimento. 15. EXPEÇA-SE mandado para a intimação 

pessoal das partes. 16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002656-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINA MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

JANDIRA MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

VANDA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

MANOEL LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Valdith Martins Pereira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA VINDOURA GOMES OAB - MT11329/O (ADVOGADO(A))

JEAN MARTINS PEREIRA OAB - MT8277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTINS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002656-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDITH MARTINS PEREIRA, 

ALTINA MARTINS DA COSTA, JANDIRA MARTINS DE CARVALHO, 

MANOEL LUIZ DOS SANTOS, VANDA MARTINS RIBEIRO REQUERIDO: 

MARIA MARTINS RIBEIRO Vistos. 1. Diante das informações em ID. 

27673113, bem como ofício de ID. 20026178, DETERMINO que se oficie a 

agência local do Banco Bradesco S/A, instruindo-o com as cópias 

necessárias, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça tais fatos e a 

origem da diferença, sob pena de responder pelo crime de desobediência. 

2. Com a resposta da requisição, INTIME-SE a parte autora, via advogado 

constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002402-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002402-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora, via advogado 

constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que for de seu 

interesse, 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001798-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO CUSTODIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001798-51.2018.8.11.0006. REQUERENTE: N. C. C. REQUERIDO: 

ALEXANDRO CUSTODIO DE SOUZA Vistos. 1. DEFIRO o pedido de ID. 

22060679 para habilitação de LUCIANA RIBEIRO CÂNDIDO nos autos e 

DETERMINO sua inclusão e de seu advogado no sistema processual como 

terceiro interessado. 2. INTIME-SE a inventariante, via advogado 

constituído, para que no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que for de seu 

interesse. 3. Após, à conclusão para deliberação. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006905-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006905-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Diante da resposta da BRASILCAP CAPITALIZAÇÕES S/A em ID. 

28467556, INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que for de seu interesse, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-71.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BATISTA PEDROSO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 45 de 557



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000654-71.2020.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BENEDITO BATISTA PEDROSO DA COSTA Vistos. 1. 

Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 1ª VARA DA 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) 

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: 1000653-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ESTEVIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000653-86.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZABETH ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: ADRIANO ESTEVIS DE ARRUDA Vistos. 1. Trata-se de 

epístola proveniente do Juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do CPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente 

decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição 

da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000732-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA GASPAR XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SABALA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000732-65.2020.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERLEIA GASPAR 

XAVIER REQUERIDO: ROBSON SABALA RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de 

epístola proveniente do Juízo da 1ª VARA DA COMARCA DE ESTRELA 

D’OESTE/SP, 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006474-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006474-08.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO BATISTA ALVES DE 

MOURA Vistos. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial para liberação de 

valores, proposta por JOÃO BATISTA ALVES DE MOURA no intento de 

obter autorização judicial para auferir levantamento de valores não 

sacados em vida por EMÍLIO ALVES DE MOURA. 2. RECEBO a inicial, por 

estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC, que segue 

procedimento especial do art. 719ss do CPC. 3. Tendo em vista que a 

parte autora não possui informações acerca dos valores 

correspondentes, OFICIE-SE o BANCO DO BRASIL, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, informem a este Juízo o quantum existente referente a 

valores na conta de titularidade do falecido EMÍLIO ALVES DE MOURA, 

CPF: 536.142.081-68. 4. Conforme regra do art. 721 do CPC, por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), CITEM-SE os possíveis 

interessados para fins e prazo do art. 721ss do mesmo Código 

Instrumental Civil. 5. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 6. Com o 

retorno do expediente e decorrido o prazo do edital, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca das respostas 

apresentadas. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000375-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. O. M. D. S. (REQUERIDO)

F. M. D. S. (REQUERIDO)

W. B. M. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000375-85.2020.8.11.0006. REQUERENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: WARLEN BRUNO MOREIRA DA SILVA, FABIOLA MOREIRA 

DA SILVA, VALDIRENE DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Negatória de Paternidade cumulada com indenização por 

danos morais promovida por Ailton Ferreira da Silva em desfavor de 

Warlen Bruno Moreira da Silva, Fabiola Moreira da Silva e Valdirene de 

Oliveira Moreira da Silva, todos qualificados nos autos. 2. Compulsando os 

autos, verifico que há cumulação de pedidos contra partes diversas, o 

que é vedado pelo artigo 327 do Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo 

réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1º São 

requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam 

compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo 

juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.” 3. 

Na inicial o requerente propôs ação negatória de paternidade contra 

Warlen Bruno Moreira da Silva e Fabiola Moreira da Silva, ao passo que o 

pedido subsidiário de danos morais é contra Valdirene de Oliveira Moreira 

da Silva. 4. Assim, ao teor do que estabelece o artigo 327 do CPC, não se 

admite a cumulação, no mesmo processo, de pedidos formulados contra 

diferentes réus. Também, não se está diante de litisconsórcio passivo 

necessário, não se vislumbrando qualquer excepcionalidade a afastar a 

regra processual citada. 5. Assim sendo, no tocante a pretensão 

formulada contra Valdirene de Oliveira Moreira da Silva, JULGO EXTINTO 

de ofício o feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do 
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CPC, e a sua exclusão do polo passivo, facultada a propositura de nova 

ação no juízo competente. 6. No mais, verifico que tanto o autor, bem como 

o réu Warlen, residem em Jauru/MT, ao passo que a requerida Fabíola está 

recolhida na Unidade Prisional de Rio Verde/GO. 7. Considerando a 

exclusão do polo passivo de Valdirene de Oliveira Moreira da Silva, 

DECLINO da competência para o processamento do feito, determinando a 

remessa do mesmo à Comarca de Jauru/MT, procedendo às anotações e 

baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens. 

8. INTIME-SE. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005998-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. (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: 

1005998-67.2019.8.11.0006. AUTOR(A): INDIANA CRISTINA MARTINS DA 

SILVA REU: ALESSANDRO LONGHI Vistos. 2. Devidamente citado e 

intimado para contestar no prazo legal, o requerido deixou transcorrer o 

prazo in albis, razão pela qual DECRETO a revelia deste nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora 

para que especifique as provas que pretende produzir, indicando 

objetivamente, os fatos que pretende demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC. 5. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004121-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. E. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. M. (REU)

A. L. M. N. (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: 

1004121-92.2019.8.11.0006. AUTOR(A): ALDIR IVO EHLE NODARI REU: A. 

L. M. N., JOYCE RAISSA DA SILVA MENDES Vistos. 2. Devidamente citada 

e intimada para contestar no prazo legal, a requerida deixou transcorrer o 

prazo in albis, razão pela qual DECRETO a revelia desta nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora 

para que especifique as provas que pretende produzir, indicando 

objetivamente, os fatos que pretende demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC. 5. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

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

Processo Número: 1003207-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. S. (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: 

1003207-28.2019.8.11.0006. AUTOR(A): JANETE DE OLIVEIRA SALES 

REU: MAURICIO BASSAN DA SILVA Vistos. 2. Devidamente citado e 

intimado para contestar no prazo legal, o requerido deixou transcorrer o 

prazo in albis, razão pela qual DECRETO a revelia deste nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora 

para que especifique as provas que pretende produzir, indicando 

objetivamente, os fatos que pretende demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC. 5. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

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

Processo Número: 1003640-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. M. V. (AUTOR(A))

G. P. M. V. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. F. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YWBHYA SIFUENTES ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - SP311359 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 

1003640-03.2017.8.11.0006. AUTOR(A): G. P. M. V. N., HELGA MARIA 
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MACK VEGGI REU: ALEX SANDRO FREIRE NUNES Vistos. 2. Devidamente 

citado e intimado para contestar no prazo legal, o requerido deixou 

transcorrer o prazo in albis, razão pela qual DECRETO a revelia deste nos 

termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para que especifique as provas que pretende produzir, 

indicando objetivamente, os fatos que pretende demonstrar como prova de 

suas alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC. 5. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

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

Processo Número: 1002864-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO(A))

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002864-32.2019.8.11.0006. AUTOR(A): DAIANE GOMES DE CARVALHO 

REU: AUGUSTO SANTOS FERREIRA Vistos. 1. Visando ao saneamento do 

feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

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

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

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

Processo Número: 1005353-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. (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: 

1005353-42.2019.8.11.0006. AUTOR(A): ANALIA CAMPOS DA CRUZ 

SILVA REU: JULIANO ALVES PEREIRA Vistos. 1. Considerando o 

endereço localizado pelo Sistema de Informações eleitorais - SIEL, CITE-SE 

o requerido para apresentação de contestação, no prazo legal, devendo 

ser observado às diretrizes da decisão inicial. 2. Sendo inexitosa a citação 

pessoal, DETERMINO a citação por edital da parte requerida, 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005528-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. (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: 

1005528-70.2018.8.11.0006. AUTOR(A): ROSANE DE ALMEIDA REU: 

FLAVIO LOUZADA Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

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

Processo Número: 1007176-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. D. S. (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: 

1007176-22.2017.8.11.0006. AUTOR(A): RENATA CAMILA DA SILVA 

REU: GENILTON NEVES DA SILVA Vistos. 1. Diante das informações retro, 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender 
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de direito, bem como informar se há interesse no prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 2. 

Assim, decorrido o prazo e devidamente certificado, VENHAM os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002235-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BUENO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA SILVA OAB - MT26445/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002235-58.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA BUENO FERREIRA 

DA SILVA Vistos. 1. FERNANDA BUENO FERREIRA DA SILVA requereu a 

abertura de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de 

ANA ROSA FERREIRA. 2. A de cujus não deixou testamento. 3. A inicial foi 

recebida nomeando inventariante a requerente (ID. 23580217), tendo 

prestado compromisso (ID. 25537371). 4. Primeiras declarações prestadas 

(ID. 22911034). 5. Consta que a de cujus deixou um veículo automotivo 

Toyota/Etios SD PLT15, cor Preta, Ano/Modelo: 2018/2019, placa 

QCRO-0415, Valor em conta corrente no Banco do Brasil R$6.359,21 (seis 

mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), Valor em 

conta corrente na Caixa Econômica Federal R$1.843,16 (um mil oitocentos 

e quarenta e três reais e dezesseis centavos) e verbas rescisórias da 

Unemat R$121.536,53 (cento e vinte e um mil quinhentos e trinta e seis 

reais e cinquenta e três centavos). 6. Acompanham a inicial os 

documentos consistentes plano de partilha; certidão de óbito da de cujos; 

os documentos pessoais da herdeira; Documento do Veículo; Certidões 

Negativas de Débitos. 7. Certidões negativas de tributos relativos aos 

bens do espólio, referentes às Fazendas Municipal e Estadual (ID. 

24569770 e ID. 24569771). 8. Guia de informação e apuração do imposto 

sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - 

GIA ITCD EM ID. 24569779, informando a isenção de seu recolhimento. É o 

relatório do essencial. DECIDO. 9. Tendo em vista a parte ser capaz, bem 

como ser a única herdeira, CONVERTO a ação de inventário em 

arrolamento sumário, nos termos do artigo 659 do Código de Processo 

Civil. 10. A pretensão merece ser julgada procedente, senão vejamos. 11. 

Os requisitos quanto ao cabimento do arrolamento sumário, pode ser 

constatado facilmente, já que todos os herdeiros são maiores e capazes, 

permitindo-se, portanto, a adoção do chamado arrolamento sumário, 

previsto em nosso ordenamento processual civil atual. Nesse diapasão, a 

redação inserta no art. 2.015 do Diploma Civil vigente reza, in verbis: “Art 

2.015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, 

por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, 

homologado pelo juiz”. 12. Nessa direção, o art. 659 do Instrumento 

Adjetivo Civil de 2015, estabelece que: “Art. 659. A partilha amigável, 

celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de 

plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.” 13. Diante disto, 

verifico que os requisitos previstos no artigo 660, do CPC, foram 

obedecidos, havendo requerimento de nomeação de inventariante, 

declaração quanto aos títulos dos herdeiros e bens do espólio, sendo 

atribuídos valores aos bens, para fins de partilha. 14. Verifico, ainda, a 

juntada da certidão de óbito da de cujus, que a requerente é única 

herdeira e capaz, sendo certo que a partilha dos bens encontra-se 

devidamente formalizada nos autos. DISPOSITIVO 15. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o inventário 

processado, relativo aos bens deixados pela falecida ANA ROSA 

FERREIRA, atribuindo, a integralidade do veículo descrito em ID. 22911811 

a herdeira-inventariante, bem como AUTORIZANDO FERNANDA BUENO 

FERREIRA DA SILVA a levantar o saldo de verbas rescisórias (ID. 

20970512) em nome da “de cujus” ANA ROSA FERREIRA, ex-servidora da 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros. 16. Em consequência, tendo a 

homologação efeito de sentença, JULGO EXTINTO processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

17. CONSIGNO que já fora autorizado e expedido o alvará para 

levantamento de toda e quaisquer quantias depositadas em contas do 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em nome do Espólio de Ana 

Rosa Ferreira, respectivamente em ID. 24018137 e ID. 25538985. 18. Sem 

custas, ante a assistência judiciária gratuita já deferida nos autos. 19. 

Após, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo. 

20. Publique-se. Intimem-se. 21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007021-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. A. D. S. (AUTOR(A))

M. M. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. H. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1007021-19.2017.8.11.0006. AUTOR(A): MARCIA MARIA DA SILVA 

RIBEIRO, N. R. A. D. S. REU: NEIFF HENRIQUE ALVES DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por NATHALIA RIBEIRO ALVES 

DA SILVA, devidamente representados por sua genitora senhora MARIA 

DA SILVA RIBEIRO, em desfavor de NEIFF HENRIQUE ALVES DA SILVA. 2. 

O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos autos 

do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a 

mesma não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. É o relato do necessário. DECIDO. 3. Mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 5. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 6. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 7. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005426-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. (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 SENTENÇA Processo: 
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1005426-48.2018.8.11.0006. AUTOR(A): MARILZA DE ARAUJO DUARTE 

REU: ADRIANO RODRIGUES DUARTE Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução, proposta por ADRIELI ARAÚJO DUARTE e LUCAS EDUARDO 

ARAÚJO DUARTE, devidamente representados por sua genitora senhora 

MARILZA DE ARAÚJO DUARTE, em desfavor de ADRIANO RODRIGUES 

DUARTE. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação 

nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista 

que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. É o relato do necessário. DECIDO. 3. Mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 5. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 6. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 7. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003044-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR a Parte 

Requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo apresentar impugnação a 

Contestação. Cáceres, 17 de agosto de 2017. Wanderley Lopes Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003044-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/REQUERENTE AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes autora/requerente, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que compareçam com seus clientes 

na Audiência de Conciliação agendada para o dia 02 de junho de 2020 às 

14:30hs, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. Cáceres/MT, 03 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001210-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

02/06/2020 as 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006673-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES (AUTOR(A))

FLORIZEU PORTES QUEROBIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REU)

PAULO RUTILI NICOLLI (REU)

ALLIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

JANIO MURTINHO CARDOSO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 20 de maio de 2020 às 14:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 03 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARY CAMILO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(Id:29529897). Impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado acoste ao feito réplica no prazo legal. 

Cáceres/MT, 03 de março de 2020 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002439-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 09 de agosto de 2019 as 08h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Na data aprazada haverá perito nomeado para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (REU)

 

Doc. anexo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004206-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES (AUTOR(A))

MARIO MARCIO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCIMAR MUNIZ CARNEIRO (REU)

JOSÉ MARCIO MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

 

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 da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida, GILCIMAR MUNIZ 

CARNEIRO, para, querendo, impugnar resposta à reconvenção (ID.Num. 

29073023), no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 03 de março de 

2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006437-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005734-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAVATTO TELECOMUNICACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 

03 de março de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000698-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT0015973A (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 82, §1° 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, informe o endereço atualizado, contendo nome de 

Rua, Bairro, CEP, para que se proceda a intimação do requerido via postal 

ou efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de intimação a ser oportunamente expedido, em 

caso de pagamento de diligencia, 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, 3 de março de 2020. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-23.2019.8.11.0006

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:

B. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente para ciência da expedição 

e encaminhamento do mandado de busca e apreensão para distribuição 

na central de mandados, conforme requerimento (ID.Num. 29793743). 

Cáceres/MT, 3 de março de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002268-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BERNARDO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MARCIO VIANA (EMBARGADO)

JUDSON SANDER PRATA (EMBARGADO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002268-82.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: PEDRO BERNARDO DOS SANTOS EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, JUDSON 

SANDER PRATA, JEFFERSON MARCIO VIANA Vistos, etc. Promova-se a 
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associação dos Embargos de Terceiro à execução de nº 

1001364-33.2016.8.11.0006 (art.676, caput, CPC). Nos termos do art. 2º, 

§4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Embargante para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisada 

a inicial nos seguintes termos: Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO 

ajuizados por PEDRO BERNARDO DOS SANTOS em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE/MT, JUDSON 

SANDER PRATA e JEFFERSON MÁRCIO VIANA. Em síntese, reclama o 

Embargante que é legítimo possuidor e proprietário do imóvel de matrícula 

nº 19309, penhorado nos autos de execução de nº. 

1001364-33.2016.8.11.0006. Verbera que teria adquirido o referido imóvel 

de Judson Sander Prata em tempo pretérito ao ajuizamento da ação de 

execução mencionada – da qual não faz parte, no entanto, teria deixado 

de proceder com a transferência do imóvel, motivo pelo qual o referido 

ainda consta em nome do devedor. Ressalta que a compra do imóvel se 

deu por meio de instrumento particular de compra e venda celebrado em 

04 de junho de 2012. Diante disto, requer a concessão de tutela de 

urgência para que seja deferido liminarmente o cancelamento da restrição 

judicial recaída sobre o imóvel, e no mérito, requer a confirmação da liminar 

e a procedência da ação. Com a inicial (id. 13293911), vieram os 

documentos de ids. 13293917 a 13293946. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados por PEDRO 

BERNARDO DOS SANTOS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE/MT, JUDSON SANDER PRATA e JEFFERSON MÁRCIO 

VIANA. O Código de Processo Civil disciplina que: Art. 674. Quem, não 

sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 

sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o 

ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio 

de embargos de terceiro. Tecendo linhas gerais sobre a demanda, DANIEL 

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES assinala que: “Os embargos de terceiro 

são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o 

terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de 

um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de 

decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo 

da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com 

a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada 

preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição 

(Informativo 425/STJ: 1ª Turma, REsp 1.019.314-S, rel. Min. Luiz Fux, j. 

02.03.2010, DJe 16.03.2010), conforme expressa previsão do art. 674, 

caput do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por 

artigo – Editora JusPodivm: 2016 – página 1079). Neste rumo, atento a 

causa de pedir deduzida na inicial, tenho que o manejo da ação é 

adequado à pretensão almejada. O Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu um novo modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, 

imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: 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. Art. 295. A tutela 

provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de 

custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência 

do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória 

conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 

297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela 

provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da 

sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, 

modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento 

de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao 

juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer 

do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se, portanto que o legislador insculpiu como instrumento de 

antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Também estabelece a lei que 

para o deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, 

poderá o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação 

da medida à ser deferida, ficando vedada a concessão da tutela de 

urgência que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela 

provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o doutrinador buscou 

afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração quanto a 

presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os quais devem 

ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a tutela, 

quando constatar presentes os requisitos. Portanto, atento ao que dispõe 

o caput do art. 300, passo a valorar os elementos trazidos à lume, a fim de 

constatar a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso dos autos, 

conforme se extrai da execução de nº 1001364-33.2016.8.11.0006, o 

imóvel de matrícula nº 19309, foi indicado à penhora, sendo lavrado nos 

autos de execução auto de penhora (id. 11403754). De outro lado, 

conforme se constata dos documentos anexados à inicial, tenho que há 

probabilidade de direito, na medida em que se encontra evidenciado a 

posse do Embargante (art. 677, CPC) sobre o imóvel constrito nos autos 

de execução, adquirido pelo mesmo no ano de 2012 (04/06/2012), ou seja, 

muito antes do ajuizamento da ação de execução no ano de 2016. 

Outrora, vislumbro que restou demonstrado que o referido imóvel foi 

adquirido por meio de contrato de compra e venda (id. 13293920), com 

reconhecimento de firma das assinaturas do embargante e embargado 

Judson pelo Cartório de 2º Ofício de Registro Civil de São José dos Quatro 

Marcos, na mesma época da celebração do contrato. Não obstante, o 

Embargante trouxe outros documentos (ids. 13293932, 13293934, 

13293935 e 13293936) que evidenciam a posse sobre o imóvel, indicando 

o imóvel para fins de declaração do Imposto de Renda. Assim, havendo 

prova do domínio de terceiro sobre o imóvel constrito, evidencia-se o 

perigo de lesão grave ou de difícil reparação com a eventual determinação 

de alienação judicial do mesmo, porquanto tenho por bem acolher a 

pretensão do Embargante, suspendendo, por ora, as medidas constritivas 

sobre o bem em questão (art. 678, CPC). De outro lado, não há como se 

apurar neste momento qualquer indicativo de procedência ou 

improcedência da ação, na medida em que a resolução de mérito 

dependerá da análise do campo subjetivo na relação entre as partes. 

Portanto, havendo possibilidade de julgamento favorável dos embargos à 

qualquer das partes, a depender da apuração das provas em decisão de 

mérito, toda a cautela é necessária a fim de que não ocorram provimentos 

judiciais irreversíveis no campo fático. Sendo assim, considerando que o 

embargante adquiriu o imóvel no ano de 2012, e até o presente momento 

não realizou a transferência do bem, tenho que não é desproporcional que 

aguarde a decisão de mérito dos embargos opostos para, sendo julgados 
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procedentes, proceda com tal medida, de modo que a determinação da 

suspensão dos atos de constrição do imóvel, sem, contudo, ser 

determinada a baixa da penhora, é suficiente para atender ao anseio da 

segurança jurídica do embargante, sem prejudicar o credor da expectativa 

de valer-se do imóvel para satisfazer o seu crédito em caso de 

improcedência da demanda. Deste modo, delibero tão somente pela 

suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel objeto desta ação, até 

que sobrevenha a decisão de mérito nos embargos, sem que para tal seja 

necessário a baixa da penhora. Ante o exposto, com base nos 

fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE a pretensão formulada a título de 

tutela provisória para o fim de decidir pela SUSPENSÃO DOS ATOS DE 

CONSTRIÇÃO em relação ao imóvel de matrícula nº 19309. Nos termos do 

art. 679, citem-se os Embargados para, querendo, apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual incidirá o procedimento comum. 

Ficam os embargados SICREDI SUDOESTE/MT e JUDSON SANDER PRATA 

citados/intimados nas pessoas de seus advogados constituídos nos autos 

de execução, mediante publicação pelo DJE. Providencie a escrivania a 

habilitação dos Procuradores nos registros. O Embargado JEFFERSON 

MÁRCIO VIANA deverá ser citado/intimado pessoalmente por não ter 

constituído advogado. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 21 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli SAobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000773-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DO CARMO DA CUZ (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000773-32.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

DAVID DE ALMEIDA ESPÓLIO: MANOEL DO CARMO DA CUZ Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de usucapião ordinário proposta por David de Almeida 

em face de Espólio de Manoel do Carmo da Cruz. Nos termos do art. 320 

do Código de Processo Civil, faculto à parte autora emendar a inicial em 15 

dias nos seguintes pontos: I - esclarecer se as declarações juntadas no 

id. 297914951 foi firmada por todos os confrontantes da área, e em caso 

negativo, deverá qualificar e requerer a citação dos demais confinantes 

(art. 246,§3º, CPC); II - indicar sua profissão e estado civil, nos termos do 

art. 319, inciso II, do CPC, e sendo casado, deverá esclarecer a ausência 

do cônjuge no polo ativo da demanda frente a imposição legal do art. 73 do 

CPC. Ademais, extrai-se dos autos que o Autor requereu a gratuidade da 

justiça sem apresentar qualquer documento que comprove sua renda e/ou 

insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais. É 

preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com o 

pagamento das custas, a comprovação da alegada hipossuficiência no 

âmbito econômico não pode ser afastada, porquanto a declaração de 

pobreza mera presunção relativa que necessita de outros elementos de 

prova, mormente porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da 

previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar ao autor o direito de 

provar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do 

processo, e, para tanto, deverá em 15 (quinze) dias apresentar, sob pena 

de indeferimento do benefício, documentos que comprovem sua renda 

mensal e/ou sua hipossuficiência no âmbito econômico ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais sob o 

valor da causa adequado. Deste modo, deverá o autor emendar a inicial, 

sanando as irregularidades acima apontadas, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo, novamente conclusos. 

Cáceres, 03 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005815-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO GAMES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Severina Maria da Silva Leite (REU)

ALBERTO DE MORAIS LEITE (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005815-33.2018.8.11.0006. RECONVINTE: 

MARIA DA CONCEICAO GAMES REU: SEVERINA MARIA DA SILVA LEITE, 

ALBERTO DE MORAIS LEITE Vistos etc. Estando as partes de acordo 

quanto a dilação de prazo em relação a suspensão solicitada e deferida 

no id. 17751945 - Pág. 1, DEFIRO nova suspensão do processo pelo 

período de 06 (seis) meses. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo e 

nada sendo solicitado, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 03 de Março de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006709-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DO CARMO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTINS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006709-72.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

NILZA DO CARMO SILVA REU: EDSON MARTINS Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de indenização proposta por Nilza do Carmo Silva em desfavor de 

Edson Martins. Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a 

composição de acordo em audiência de conciliação (id. 29788454). 

Analisando os termos e condições do referido acordo, não vislumbro 

qualquer vício impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes (id. 

29788454), para que produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade de custas em razão da 

gratuidade da justiça concedida. Arquive-se independente de trânsito em 

julgado. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 03 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004789-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DEFENSOR AMARAL (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004789-97.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.805,25 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: NIVALDO DEFENSOR AMARAL, endereço: RUA 

SENADOR AZEREDO, 240, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Cáceres em 

desfavor de NIVALDO DEFENSOR AMARAL, visando o pagamento da 

dívida referente a CDA nº 17640/2018, originária do não pagamento de 

IPTU, imóvel Rua MANOEL FELIX DE MACEDO, CENTRO, Cáceres-MT , 

exercícios 2014, 2015-0, 2016 E 2017, totalizando o valor de 3.085,77,, 

incluídos os honorários advocatícios. DECISÃO: "Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se." ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, 

Ana Verônica Bisinoto Rojas, Analista Judiciária, digitei e subscrevi 

Cáceres, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004345-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAMY GARCIA OURIVES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Município de 

Cáceres, na qual devidamente intimada para informar o endereço do 

devedor, quedou-se inerte. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. É caso de extinção do feito. Devidamente intimado para sanar o 

defeito, a Fazenda Pública não atendeu ao chamado e deixou de apontar o 

endereço atualizado do devedor, ônus que lhe incumbia, de sorte que a 

extinção da Execução Fiscal por ausência de pressuposto válido e regular 

para o prosseguimento do feito é medida impositiva. Do mesmo modo, 

afasta-se a suspensão processual preconizada pelo artigo 40 da Lei de 

Execuções Fiscais, que pressupõe o esgotamento das diligências para a 

localização do devedor, caso que não se verifica quando, devidamente 

intimado para tanto, o fisco permanece inerte. Pelo exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do NCPC; (b) Sem 

custas e sem honorários na forma da lei; (c) Após transitada em julgado a 

sentença e, cumpridos todos os seus comandos, arquive-se o feito com 

as baixas e anotações de praxe; (d) Tendo a parte renunciado ao prazo 

recursal, publique-se e após ao arquivo. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004309-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004309-22.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.245,24 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES POLO PASSIVO: Nome: LUIZ 

EDUARDO DA SILVA Endereço: RUA DOS DESENHISTAS, 613, L. 12 Q. T 

JOAQUIM MURTINHO 2, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121, 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Cáceres em 

desfavor de LUIZ EDUARDO DA SILVA, visando o pagamento da dívida 

referente a CDA nº 16220/2018 e CDA nº 18188/2018, ambas originárias 

do não pagamento de IPTU, respectivamente EXERCÍCIO 2014 e EXERCÍCIO 

2015, totalizando o valor de R$2.469,78, incluídos os honorários 

advocatícios. DECISÃO: a) Receber a presente execução, nos termos da 

Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – 

AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de 

bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de 

citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar 
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endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer 

o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) 

Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Ana Verônica Bisinoto Rojas, Analista 

Judiciária, digitei e subscrevi. Cáceres, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Ana Verônica Bisinoto Rojas - Analista Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004223-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004223-51.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.065,03 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: LOURIVAL DE VASCONCELOS, CPF: 284.617.549-72,, 

RG: 701181/SSPPR, FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.065,03 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em 

desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) Certidão (ões) de 

Dívida Ativa n. 18365/2018, que pretende a satisfação da divida acima 

descrita. DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei. 

Cáceres – MT, 03 de março de 2020. Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa 

Ribeiro Técnica Judiciária 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.
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5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JORGE LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000764-70.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDMAR JORGE 

LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI LUAINE LUZ POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 16/04/2020 Hora: 17:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 2 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA HELENA CARVALHO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000766-40.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:KATIA HELENA 

CARVALHO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 2 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZICLEYRE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000767-25.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUZICLEYRE DA 

SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO 

ALVES 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: 17/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZICLEYRE DA SILVA FERREIRA (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. 1000768-10.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUZICLEYRE DA 

SILVA FERREIRA 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZICLEYRE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000770-77.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUZICLEYRE DA 

SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO 

ALVES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. C. R. (AUTOR)

SIDIMAR MARTINS RIBEIRO (AUTOR)

TATIANA ROSA CARVALHO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/04/2020 

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: 1006903-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO OAB - MT26881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: 16/04/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003142-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOARES ALVES CALDEIRA (REQUERENTE)

RODOLPHO ALEXANDRE CASADEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 17:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003142-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOARES ALVES CALDEIRA (REQUERENTE)

RODOLPHO ALEXANDRE CASADEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 17:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011627-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PINHEIRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISMA CERIMONIAL E EVENTOS LTDA - ME (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: 16/04/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SABARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 16/04/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ERYK DE ALMEIDA RIZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARENGA & BISINELLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCILENE G. DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

DENIZI DINORAH MOMESSO FRANCO MALANGE (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 15:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ERYK DE ALMEIDA RIZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARENGA & BISINELLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCILENE G. DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

DENIZI DINORAH MOMESSO FRANCO MALANGE (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 15:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 16/04/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003519-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 (DEZ) DIAS APRESENTE DOCUMENTOS QUE 
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COMPROVE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, SOB PENA DE JULGAR 

DESERTO O PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 16/04/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 14:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

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: 16/04/2020 

15:00 (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: 1000742-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 16/04/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011544-62.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER LAR COM. DE MOVEIS E ELETROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

CINTYA LEOCADIO DIAS OAB - MT0014009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATENA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS 

LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DA SILVA REZENDE OAB - MT0008012A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, a parte Exequente para apresentar cálculo atualizado no prazo de 

5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE DE LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANA DE OLIVEIRA SARAT OAB - MT17892/O (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o patrono do Exequente para atualizar o cálculo no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NASCIMENTO SANTIAGO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 16/04/2020 

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: 1000774-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PORFIRIO DE DEUS (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. 1000774-17.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

PORFIRIO DE DEUS 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004462-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTHON DE AGUIAR PASTORELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL OESTE (REQUERIDO)
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AMEL COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o patrono do Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

colacione nos autos CNPJ correspondente ao Executado Jornal Oeste.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PRUDENTE SONAIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

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: 16/04/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012827-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA SIMOES PEDROGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAS JAMAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO LUIS DIAS PEREZ OAB - SP135310 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001523-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. R. (EXECUTADO)

 

INTIMO, a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001148-67.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IGOR DOS SANTOS ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar quanto o cumprimento da decisão liminar, no prazo de cinco 

dias. Após, voltem os autos concluso para prolação da sentença. Às 

providências. CÁCERES, 28 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010644-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MATOS BEJARANO (EXECUTADO)

 

INTIMO, o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006561-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO OAB - MT26743/O (ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006561-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NATHALIA DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Em atenção a manifestação 

da parte autora, designe-se nova data de audiência de conciliação. Às 

providências. CÁCERES, 28 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NASCIMENTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA - ME (REQUERENTE)

JOCELANDIA CRISTINA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISTA AZUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE 

TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO, a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003196-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR FELIPE DO ESPERITO SANTO SALVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue a 

atualização do cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)
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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: 1000652-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA 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: 1005100-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 16/04/2020 

16:45 (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: 1002683-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GATTASS (REQUERIDO)

SANDRO LUIS AMBROSIO GATTASS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO OAB - RO1914 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue a 

atualização do cálculo, bem como requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005092-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 16/04/2020 

17:00 (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: 1002950-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA GONCALVES (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: 16/04/2020 

17:15 (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: 1007234-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSME APARECIDO DE LIMA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO, DO R. DESPACHO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-33.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA LUZ FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

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: 16/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JORGE LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/04/2020 

17:45 (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: 1005853-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

JC COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR, DO R. DESPACHO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000129-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (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: 8010843-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITALINA RAMOS DE ALMEIDA (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:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-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: 1006599-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA OURIVES TOMAZELI (REQUERENTE)

CLAUDINEI TOMAZELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006599-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA OURIVES TOMAZELI (REQUERENTE)

CLAUDINEI TOMAZELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001926-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN CAMPOS CONCEICAO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO 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))

 

INTIMO, a parte Requerente para juntar ao autos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, documento que comprove sua Insuficiência Financeira.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004019-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SELASCO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS PASSOS VELOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 13:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004019-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SELASCO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS PASSOS VELOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 13:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CONCEICAO (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))
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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 20(vinte) 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: 1000741-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 16/04/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012081-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO, o patrono do Exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ SANTANA CACHUI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 16/04/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012058-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CLEOPATRA DE CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012058-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CLEOPATRA DE CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012058-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CLEOPATRA DE CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA 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: 16/04/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o Exequente para manifestar o que entender de direito no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o Executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione nos 

autos comprovante de pagamento referente ao acordo efetuado entre as 

partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JOSE DOMINGOS TAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/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: 19/03/2020 

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: 8011788-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILTAIR TORQUATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUDMILA FREITAS ORTEGA (TESTEMUNHA)

JOAO PEREIRA RAMOS (TESTEMUNHA)

JOEL FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCOS FERNANDO NOGUEIRA TURAZZI (TESTEMUNHA)

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ORTIZ EGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVALDO RIBEIRO RUFINO (REQUERIDO)

MOTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS STA RITA LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR COLOMBO OAB - SP267985 (ADVOGADO(A))

JOSIANE ELISA DYONISIO DOMINGUES OAB - SP269221 

(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: 26/03/2020 

17:45 (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: 1000778-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000778-54.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:PHELIPE 

MARLON PORTELA BANDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

RICARDO SARTORI DOS SANTOS POLO PASSIVO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 

17:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIANK MARCONDES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O MUNICIPIO DE CÁCERES PARA PRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FRANCYELLE BOLOGNESI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (REQUERIDO)

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS FELDHAUS OAB - GO0017251A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 16:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001864-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FRANCYELLE BOLOGNESI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (REQUERIDO)

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS FELDHAUS OAB - GO0017251A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: 1- INTIMAR O(S) ADVOGADO(A,S) DA(S) PARTE(S), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA DIA 

30/03/2020 16:30 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DO 

JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO O MESMO TRAZER AS PARTES E 

TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. 2- EM 

CASO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, O 

REQUERIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO COM NO MINIMO 5 (CINCO) 

DIAS DE ANTECEDÊNCIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. 3- 

É NECESSÁRIO QUE O ROL DE TESTEMUNHAS CONTENHA O CPF DAS 

MESMAS. SOB PENA DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO 

CADASTRO NO SISTEMA PJE E SUA INTIMAÇÃO.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005092-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1005092-77.2019.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 10.982,16; Tipo: Cível; 

Espécie: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REQUERENTE: 

MANOEL ADILSON FERREIRA DE SOUZA : ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO : REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: EQRSW 7/8, 0, LT 01 SALA 205/206 

EDF MONUMENTAL, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70675-760 

Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 17:00 (MT), na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 3 de março de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRUZ RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000445-05.2020.8.11.0006. AUTOR: VANESSA CRUZ RAMOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por VANESSA CRUZ RAMOS em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A. Relata que realizou portabilidade do seu rendimento do 

Banco do Brasil para o Banco Caixa Econômica há três meses, entretanto, 

afirma que desde então o banco requerido creditado o valor de R$ 

4.310,89 (quatro mil, trezentos e dez reais e oitenta e nove centavos), 

sendo que os subsídios líquidos seriam no valor de R$ 4.993,10 (Quatro 

mil, novecentos e noventa e três reais e dez centavos). Alega que ao 

procurar o Banco Requerido para entender o que estava ocorrendo, foi 

informada que se tratava do desconto de uma parcela de empréstimo por 

ela realizado. No entanto, afirma que não realizou nenhum empréstimo no 

banco requerido. Nesses termos, informa ainda, que o Banco Requerido 

no mês de fevereiro de 2020 não efetuou a transação TED salário para o 

banco de portabilidade, ou seja, Caixa Econômica Federal, bem como 

reteve o salário da Autora de forma integral. Assim, requer, a concessão 

dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar “in limine”, que 

a Requerida realize desbloqueio imediato do salário da Autora, com a 

consequente realização do TED para sua conta salário para o banco Caixa 

Econômica Federal, no valor de R$ 4.279, 49 (quatro mil duzentos e 

setenta e nove reais e quarenta e nove centavos); que o Banco Requerido 

se abstenha de realizar novo bloqueio do salário da Autora; limitação dos 

descontos a serem realizados em conta e/ou folha de pagamento, no 

patamar de 30% (Trinta por cento) dos rendimentos da Autora; devolução 

dos valores retirados dos subsídios da Autora, antes de efetuar o TED 

Salário para sua conta da Caixa Econômica Federal;. É o que merece 

relato. Passo a decidir. 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 Requerida que 

realize desbloqueio imediato do salário da Autora, com a consequente 

realização do TED Salário para sua conta da Caixa Econômica Federal, no 

valor de R$ 4.279, 49 (quatro mil duzentos e setenta e nove reais e 

quarenta e nove centavos). Dos autos, há documentos indicadores da 

probabilidade do direito alegado. A requerente aportou aos autos cópia 

dos holerites, assim como extrato bancário e contrato do banco. Nesse 

sentido, é sabido que a retenção de salário de forma integral é 

ilegal/inconstitucional, visto que a “conta-salário” é um tipo especial de 

conta destinada a receber salários, sendo proibido ao banco reter 

integralmente o salário do correntista. Além do mais, o Requerido de 

maneira unilateral e sem autorização da Autora, reteve integralmente seu 

salário assim que depositado, conforme demonstrado na documentação 

anexo. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à 
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Requerida realize desbloqueio imediato do salário da Autora, com a 

consequente realização do TED Salário para sua conta da Caixa 

Econômica Federal, no valor de R$ 4.279, 49 (quatro mil duzentos e 

setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), assim como e 

abstenha de realizar novo bloqueio do salário da Autora, prazo de 48 

(quarenta e oito horas), a contar a partir da intimação da presente 

decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa mensal no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007349-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (REQUERENTE)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007349-46.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO, PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN REQUERIDO: 

THEREZINHA GARCIA Vistos, etc. Consta dos autos informação de 

falecimento da Requerida, Sra. Therezinha Garcia. Foi requerido por parte 

dos Autores a substituição do polo passivo por seu Espólio, apontando os 

Srs. Alexandre Divino Garcia Faria e Mauricio Garcia Souto Faria, filhos da 

Requerida, como herdeiros, nos termos do processo de inventário n. 

1001863-46.2018.8.11.0006. Considerando o que dispõe o art. 689, do 

Código de Processo Civil, fica o presente feito SUSPENSO, até ulterior 

deliberação. Cite-se o Espólio de Therezinha Garcia, na pessoa do seu 

inventariante, Sr. Alexandre Divino Garcia Faria, para se pronunciar 

acerca do pedido de habilitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 003/2020 DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Diamantino-MT de 

acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 01, 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. 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. Comarca de Diamantino-MT, 26 de Fevereiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva - Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Diamantino-MT

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000910-51.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMOREZIO DIAS VIDRAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIZIA DIAS VIDRAGO (REQUERIDO)

 

Intimação do Inventariante na pessoa de seu Advogado, para comparecer 

na Secretaria da 1ª Vara Cível, no prazo de 05 dias, para assinar o 

TERMO DE INVENTARIANTE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN PEREIRA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MARTINS CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000942-56.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BENJAMIN PEREIRA DE BARROS EXECUTADO: LAERCIO 

MARTINS CARDOSO Vistos etc. O postulado de id. 26088323 informa o 

falecimento da parte executada, juntando a Certidão de Óbito de id. 

26089129. Assim sendo, suspendo o presente feito para proceder a 

habilitação (art. 689, CPC/2015). Ante o exposto, DETERMINO as seguintes 

providências: a) intime-se o exequente para que informe aos autos, em 

(30) trinta dias, se há abertura de inventário com a consequente 

nomeação de inventariante e ou herdeiros se for o caso, (art. 688, inciso I, 

do CPC/2015), como também junte ao feito a certidão de casamento para 

verificação do previsto no art. 1829 do CC/02; Aportando as informações, 

intime a inventariante e ou os herdeiros para manifestar(em)-se em 05 

(cinco) dias (art. 690, CPC/2015). Havendo impugnação, proceda-se nos 

termos do art. 691, do CPC/2015, em seguida dê vistas a parte autora no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimento. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 02 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002066-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002066-74.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALCIDES MANTELLI JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A 

(id.26100804) em face da decisão de id. 25681592. A embargante alega 
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que houve contradição na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, 

precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se que sua 

fundamentação afasta qualquer rediscussão. Neste sentido, são 

incabíveis embargos de declaração utilizados: O 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 decidiu 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). 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida no id. 25681592. 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de id.26100804 e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do pedido de impugnação a justiça gratuita. Após, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 02 de 

março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000253-12.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000253-12.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: OSVANIL DIAS DA SILVA REQUERIDO: MARCEL DIAS DA 

SILVA Vistos, etc. Diante da petição de id. 27288739, aguarde-se o final 

da internação do interditando. Às providências. Diamantino, 03 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000659-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

A J DE BRITO VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000659-67.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DE SOUZA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JOAO CAETANO DO 

NASCIMENTO - ME, A J DE BRITO VEICULOS - ME Vistos etc. 

Considerando-se o petitório id. 29530019, REDESIGNO a audiência para o 

dia 22 de julho de 2020, às 16:00 horas, advirto caso não haja Defensor 

Público na Comarca, na data ora redesignada, será nomeado Defensor 

Dativo para não acarretar prejuízo os jurisdicionados. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 03 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000630-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIR BENEDITA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000630-80.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): CLEIR BENEDITA COSTA SANTOS REU: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 03 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002338-68.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar as contestações 

apresentadas.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000175-81.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000175-81.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: ADAO BENEDITO MOREIRA REQUERIDO: FABIANA MARIA 

MARTINS 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, 02 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-89.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS AVILLA PASETTO OAB - SP68268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000362-89.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS REU: BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S.A. 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, 02 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001170-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR SOARES PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001170-31.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): LINDOMAR SOARES PAULINO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Considerando a suspensão de todos os processos pendentes 

relacionados a Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Frisa-se que o 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n.º 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n.º 

1.699.851/TO e n.º 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute a “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS.” Vejamos: Tema 986 – STJ Situação do tema: Paradigma 

afetado. Questão submetida a julgamento: "Inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Anotações Nugep: afetação na sessão eletrônica, iniciada em 

22/11/2017 e finalizada em 28/11/2017 (Primeira Seção). Vide 

Controvérsia n. 24/STJ. Informações complementares: há determinação de 

suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos (Art. 1.037, II, CPC e acórdão publicado no DJe de 15/12/2017). 

Repercussão Geral: Tema 956/STF - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

(ICMS) incidente sobre energia elétrica. Portanto, determino a suspensão 

do referido processo até a decisão final do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 02 de março de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000329-02.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KETILA PATRICIA DA COSTA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000329-02.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: KETILA PATRICIA DA COSTA MESQUITA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER 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, 02 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000238-09.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. V. D. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRMA DE FATIMA FINK OAB - BA31687 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. B. D. S. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000238-09.2020.8.11.0005. AUTOR: 

LUIS FERNANDO VALLE DA SILVA PEREIRA REU: RUBIA ANDRESSA 

BRAMBATI DA SILVA PEREIRA Vistos etc. Inicialmente, passo a análise do 

pedido de Justiça Gratuita. Com efeito, verifico que a parte requerente em 

sua peça vestibular, pugna pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as custas 

processuais. Contudo, diante da situação fática, entendo que deve o 

magistrado valer-se de critérios objetivos, com o fim de apurar se o 

requerente possui ou não condições de suportar as despesas 

processuais. Primeiramente, analisando o caso sob a ótica do direito ao 

benefício, tem-se que o acesso à justiça é garantia individual e 

fundamental do cidadão. O legislador constituinte para viabilizar o acesso 

a justiça disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, 

entre eles está o benefício da assistência judiciária gratuita, garantia 

esculpida na Constituição da República e vigente no NCPC, sendo que esta 

assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto 

da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou 

de seus familiares. Entretanto, conforme leciona Nelson Nery Jr e Rosa 

Maria Andrade Nery, quando na dúvida fundada quanto à pobreza: “O juiz 

da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza 

da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício”. (Código de Processo Civil – Comentado, 9ª ed. Ver. atual. 

e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184). No 

caso em comento, a parte autora não demonstrou diante dos documentos 

colacionados aos autos impossibilidade em arcar com as custas do 

processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da assistência judiciária 

gratuita. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, (NCPC, 320 e 

321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 02 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000387-05.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARVALHO DO AMARAL OAB - SP268358 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ARRUDA SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-22.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000360-22.2020.8.11.0005. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROGERIO FRANCISCO ADVERSI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER 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, 02 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000328-17.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000328-17.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: JAMILLE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

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, 02 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107538 Nr: 1423-41.2016.811.0005

 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: Lotário Heller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que 

de direito.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

 AUTOS Nº 354-03.2018.811.0005 CÓDIGO 123857

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Claudinete dos Santos Macaubas, Jose Carlos da Cruz Ribeiro, 

Jonilson Souza Costa, Benedito Cesar de Arruda, Daygoro João de Arruda

INTIMANDO: DENUNCIADO: BENEDITO CESAR DE ARRUDA, Vulgo "Hulk, 

Cpf: 37823205149, Rg: 05165105 SSP MT Filiação: Alinor Lopes de Arruda 

e Osvaldina Lopes de Arruda, data de nascimento: 28/08/1962, 

brasileiro(a), natural de Juscimeira-MT, casado(a), Endereço: Atualmente 

em Lugar Incerto e Não Sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, BENEDITO CESAR DE 

ARRUDA (acima qualificado), para NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para 

constituir advogado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. 

DECISÃO/DESPACHO: Código n. 123857 DESPACHO Vistos, etc. Intime-se 

o réu BENEDITO CESAR DE ARRUDA, por edital, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para constituir advogado para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal. Decorrido o prazo e constatado inércia do réu, desde já 

nomeio advogado dativo, Dr. Marcos Wagner Santana, OAB/MT nº. 

14.783, para patrocinar o interesse do acusado BENEDITO CESAR DE 

ARRUDA e apresentar as contrarrazões, sendo que, pelos serviços 

advocatícios a serem prestados, arbitro, a título de honorários, o valor de 

05 (cinco) URH, conforme o disposto no item 24.1, tabela XIX, da Tabela da 

OAB, Seccional do Estado de Mato Grosso. Consigne-se que tal encargo 

constitui múnus público, não comportando a nomeação dativa recusa nem 

renúncia injustificada, sob pena de cometimento de infração disciplinar 

pelo advogado, conforme previsão do artigo 34, inciso XII, do Estatuto da 

Advocacia e da OAB. Acolho pedido de fl. 1035. Às providências. 

Cumpra-se com urgência. Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020. RAUL 

LARA LEITE 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, digitei. Diamantino - MT, 3 de março de 2020. Celma Maria C. Rodrigues 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 141376 Nr: 150-85.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurino Alexandrino do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 141376

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 07 de abril de 

2020, às 14h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Proceda-se com as intimações necessárias.

Cumpra-se na forma ordenada.

 Às providências.

Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134237 Nr: 881-18.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS, AdSA, ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimação dos patronos das partes sentenciadas para que no prazo legal 

apresentem Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo 

Ministério Público às fls. 464/471.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PATRICIA GUIOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da recorrida ANDREIA para responder o recurso no 

prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000327-32.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS OAB - MT24509/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 29/04/2020 às 10hs45min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000763-25.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000763-25.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: CELIO CAVALCANTE 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. A teor 

do que dispõe o Provimento nº. 11/2017-CM, remetam-se os autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência, para realização do 

cálculo de liquidação, instruindo com os documentos elencados no art. 3º, 

§ 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001901-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA TABORDA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001901-27.2019.8.11.0005. REQUERENTE: TATIANA TABORDA DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, 

etc. O fato da requerida estar em processo de recuperação judicial não é, 

por si só, presuntivo de que não possua condições para o recolhimento do 

preparo do recurso inominado. Pelo contrário, a recuperação judicial 

traduz a viabilidade econômica da empresa, considerando que vem 

mantendo a sua atividade empresarial, razão pela qual não caberia a 

concessão do benefício cujo deferimento pressupõe a comprovação da 

alegada hipossuficiência, sendo certo que dita concessão apenas é 

autorizada em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade 

de pagamento das despesas processuais, o que não ocorreu no caso. 

Diante do exposto, intime-se a parte executada para que comprove o 

preparo do recurso, no prazo de 48 horas, sob pena de reconhecimento 

de deserção do recurso. 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: 1000382-80.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE ROSANE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/05/2020 às 08hs00min, 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: 1002082-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGES ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da recorrida AMERICEL para responder o recurso no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000216-82.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR LUIZ NALIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da exequente para manifestar quanto a impugnação , 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-04.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LARA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000400-04.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:APARECIDO 

LARA DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-65.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/05/2020 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: 8010206-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE KEILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT10777-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da promovente para manifestar quanto a carta 

precatoria devolvida no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000514-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA KELLY SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da recorrida ANA KELLY para responder o recurso 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-50.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BENEDITO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CANDIDO NERY FERREIRA OAB - MT21218/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000190-50.2020.8.11.0005. AUTOR: JONAS BENEDITO DA CRUZ REU: 

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos, etc. Defiro o pedido da parte 

requerente de id. 29611577, concedendo o prazo de 40 dias para a 

juntada dos documentos mencionados, tendo em vista que o requerimento 

administrativo para fornecimento dos mesmos já foi realizado junto à parte 

ré, conforme comprovado nos autos. Com a juntada dos documentos, e 

em atenção ao princípio do contraditório, vista a parte requerida, para, 

querendo, manifestar-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002171-51.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/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))

 

Envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões 

recursais no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001233-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA OAB - MT26756/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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001233-56.2019.8.11.0005. REQUERENTE: VALDINEI TEODORO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONINO MALHEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000971-09.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SERGIO ANTONINO 

MALHEIRO FILHO REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-19.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIENE FREIRE REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT15906-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 70 de 557



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010493-19.2011.8.11.0005. REQUERENTE: JOZIENE FREIRE REGIS 

REQUERIDO: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA, BANCO FINASA S/A. 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012961-19.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALCHIAVON & POTT LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS II (REQUERIDO)

VIA UNO S/A CALCADOS E ACESSORIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TRIZOLINI OAB - SP0192978A (ADVOGADO(A))

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012961-19.2012.8.11.0005. REQUERENTE: DALCHIAVON & POTT LTDA - 

EPP REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

DA INDUSTRIA EXODUS II, VIA UNO S/A CALCADOS E ACESSORIOS 

Vistos, etc. Em análise dos autos, verifica-se que a parte exequente 

tentou por diversas vezes localizar bens em nome da parte executada 

para tentar receber seu crédito, todas sem êxito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. DEFIRO, desde 

já, caso requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 

76 do FONAJE de 2009). Defiro ainda a expedição de certidão de crédito 

em favor do exequente, para fins de futura execução, nos termos do 

Enunciado 75 do FONAJE. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). P. I. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema, José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006725-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006725-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARINA IZABEL REQUERIDO: 

MAURO AZEVEDO DE ALMEIDA Vistos etc. Inobstante o Ministério Público 

postular no ID retro o declínio de competência e a remessa do processo 

para Poxoréu/MT, em razão do endereço estabelecido pela menor naquela 

cidade, não vislumbro prejuízo na homologação do acordo entabulado 

entre as partes perante o CEJUSC dessa comarca. Isso porque, a 

homologação imediata atende ao interesse da infante em receber a tutela 

jurisdicional ágil e eficaz. Desse modo, homologo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes no Id Num. 

21222934 - Pág. 1/2. Em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito. Publicada e registrada no sistema PJe. Transitada em 

julgado, expeçam-se e encaminhem-se os documentos necessários. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Dê-se ciência ao NAJU e ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 28/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007074-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REU)

T. R. D. S. E. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o Dr. PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO, OAB/MT N. 22.758/O, 

subscritor da contestação juntada ao processo para que junte a 

procuração que supostamente lhe foi outorgada por Anilton, no prazo de 

cinco dias, nos termos da decisão sob ID 29712282.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000379-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. G. D. S. (REQUERENTE)

R. R. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

ERCILIO BORGES OAB - 175.605.609-97 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. B. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000379-29.2020.8.11.0037.s 

REQUERENTE: E. L. G. D. S., R. R. G. D. S. REPRESENTANTE: ERCILIO 

BORGES DE CUJUS: DIOMARA APARECIDA BORGES Vistos etc. Recebo a 

inicial e defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça. Verifico que faleceu 

Diomara Aparecida Borges, divorciada, deixando seus dois filhos menores 

Eduardo e Ricardo. Consta que a de cujus deixou os seguintes bens: 1. 

Um consórcio na empresa Honda Nacional Ltda, no valor de R$ 10.426,00; 

2. Uma microempresa denominada Diomara Aparecida Borges, com CNPJ 

23.436.792/0001-47; 3. Valores em contas bancárias. Os autores 

informaram que a falecida não deixou dívidas, juntando certidões 

negativas tributárias expedidas em nome de Diomara pelo Município, pelo 

Estado (PGE e SEFAZ) e União. Apresentou plano de partilha, postulando 

pela expedição de alvará judicial para transferência da microempresa ao 

herdeiro Eduardo e a partilha dos demais bens na proporção de 50% para 

cada um dos herdeiros. Assim, por ora, seguindo o procedimento do 

arrolamento comum, aplicável ao presente caso, considerando o valor do 

espólio e a existência de herdeiros menores, nomeio o requerente Ercílio 

Borges (avô materno dos herdeiros menores) inventariante, 

dispensando-o da assinatura de termo, nos termos do art. 664, do CPC. 

Procedo à consulta dos saldos existentes em nome da de cujus e da 

pessoa jurídica sob sua titularidade junto às instituições financeiras, por 

meio do sistema Bacenjud, depositando o valor encontrado em conta 

judicial. Colaciono os extratos em anexo. Determino a intimação do 

inventariante para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, as certidões 

negativas tributárias negativas referente à pessoa jurídica em nome da 

falecida. Após, manifeste-se o Ministério Público. Sem prejuízo, designo 
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audiência para deliberar acerca da partilha para o dia 30/04/2020 às 

17h15min (art. 664, §§, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 29/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004843-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR BARBOSA GARCIA OAB - SP296587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. A. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004843-33.2019.8.11.0037.s 

REQUERENTE: VANDERLAN MESSIAS DA SILVA REQUERIDO: CLAUDIA 

LARICE ALVES DE FRANÇA Vistos etc. Verifico que a análise da liminar 

de guarda provisória unilateral postulada pelo autor foi postergada para 

após a juntada de estudo psicossocial com as partes. O estudo 

psicossocial realizado na residência do autor e da requerida foi juntado no 

ID Num. 27554171 - Pág. 1/10, sem, contudo, ser relatada circunstância 

desabonadora que impeça a genitora de continuar exercendo os cuidados 

de sua filha. Verificam-se condutas reprováveis praticadas, a priori, por 

ambos os genitores. Todavia, nada com tamanha gravidade que implique 

na retirada da infante da convivência com qualquer deles, devendo o 

relacionamento do autor e da requerida ser aprimorado no sentido de 

manterem um diálogo harmonioso e coeso sobre atos que envolvam a 

criação da filha. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito do 

autor (art. 300, do CPC), indefiro a liminar e determino que as partes 

participem da Oficina de Pais e Filhos que se realizará em 21/03/2020 às 

13:00 horas na UNIC. Outrossim, encaminhem-se os autos ao CEJUSC 

para realização de Círculo de Paz. Outrossim, observando que o prazo 

para contestar decorreu, decreto a revelia da demandada, que não 

produzirá todos seus efeitos diante do direito indisponível em debate, 

conforme dispõe o art. 345, do CPC. Por fim, dando seguimento ao feito, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2020 às 

14h00min. Fixo o prazo de 10 dias para a apresentação do rol de 

testemunhas. Intime-se o autor por meio de seu procurador (ID Num. 

22703117 - Pág. 1). Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Cumpra-se. Primavera do Leste, 29/02/2020. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000812-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000812-33.2020.8.11.0037. 

H.S AUTOR: LEONCIO DE LARA PEREIRA REU: SIGEFRIDO DAVI MILANESI 

Vistos, etc. Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça. Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça. Expeça-se Carta Precatória ao juízo de Santo Ângelo/RS, 

solicitando seja designada data para oitiva do réu perante o juízo 

deprecado, a fim de indagá-lo se reconhece espontaneamente a 

paternidade. Em caso negativo, proceder o juízo deprecado à coleta do 

material genético do réu, encaminhando-se, para tanto, kit de coleta. No 

caso de retornar o material genético do réu, encaminhar IMEDIATAMENTE 

o referido material e o autor para colheita do material genético do autor, no 

laboratório das nações (laboratório conveniado ao TJMT) e, em seguida, 

para realização do exame de DNA. Friso que o exame de DNA deverá ser 

custeado pela parte autora e, em sendo positivo o resultado, deverá ser 

ressarcido pela parte ré. Depreque-se, assim, a citação do réu, e sua 

oitiva pelo juízo deprecado e, na hipótese de negativa de paternidade, a 

colheita de seu material genético. Consignando que a recusa em realizar o 

exame de DNA configura presunção de paternidade - Súmula 301 do 

STJ[1] Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

28/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Em 

ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de 

DNA induz presunção juris tantum de paternidade.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003892-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. J. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1003892-39.2019.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: DEJANIRA APARECIDA FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua 

Mangueira, 849, buritis, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: DELAIR DE JESUS FERREIRA FINALIDADE: 

DECRETAR A INTERDIÇÃO DE DELAIR DE JESUS FERREIRA RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição proposta por Dejanira Aparecida 

Ferreira da Silva em face de sua irmã Delair de Jesus Ferreira, ambas 

qualificadas na exordial. Relata a autora que sua irmã é portadora de 

Transtorno Mental em grau moderado, bem como é deficiente auditiva, o 

que a torna incapaz para exercer os atos da vida, sendo totalmente 

dependente de terceiros para os cuidados diários, necessitando de 

curador. Desse modo, a propositura da presente ação se faz necessária 

para a efetiva proteção de seus interesses. Sendo assim, a requerente 

pugna por sua nomeação na qualidade de curadora de sua irmãe, afim de 

gerir seus interesses em geral. SENTENÇA: "Ante o exposto, à luz das 

provas produzidas neste feito, com a concordância ministerial favorável 

ao pleito, DECRETO A INTERDIÇÃO de Delair de Jesus Ferreira, 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente certos atos da vida civil, 

de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como sua 

curadora a demandante Dejanira Aparecida Ferreira da Silva, para a 

prática dos atos civis da vida da interditanda, ficando limitada aos atos da 

curatela aos de transações civis simples, recebimento de benefícios, 

requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou 

assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens 

ou direitos do interditado (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer 

valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar da interditada. 

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no edital os 

nomes da interdita e de sua curadora, a causa da interdição e os limites da 

curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do CPC[1]. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Publicada e 

registrada no sistema. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. 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, ANA CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 03 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000199-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DO CARMO SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES OAB - MT24441/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DO CARMO E SOUSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000199-13.2020.8.11.0037. 

H.S REQUERENTE: ROSANGELA DO CARMO SOUZA FERREIRA 

REQUERIDO: JOAO DO CARMO E SOUSA Vistos etc. Recebo a inicial, vez 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, do CPC. Quanto ao pedido de tutela antecipatória, registro 

que os documentos acostados aos autos corroboram para o entendimento 

– ainda que em sede de cognição sumária – de que o requerido realmente 

não possui condições de exercer sozinho os atos da vida civil 

considerando-se o laudo médico elaborado pelo Dr. Clodoaldo Pirani Júnior 

(médico da rede privada) aportado aos autos. Segundo relatório médico: 

“O referido está em seguimento por Parkinsonismo vascular associado a 

Transtorno do humor com manifestações psicóticas (ppt sintomatologia 

positiva – delírio, alucinações, alt discurso, agitação psicomotora). [...] 

Necessita vigilância e supervisão continuas 24h/dia por parte de sua 

cuidadora. Incapaz de exercer qualquer atividade ocupacional. CID 10 

G22; FO3: I69. 8; F32.2; F41/1; F20.5.” Desta maneira, defiro o pedido 

liminar para nomear a requerente como curadora provisória da parte ré. 

Expeça-se o competente termo, o qual servirá ao requerente para que 

providencie junto ao INSS o(s) benefício(s) que pretender. Outrossim, 

considerando o atestado médico (ID 28101457), no qual consta a 

impossibilidade de locomoção do interditando, em virtude de sua condição 

clínica – deixo de designar audiência de entrevista[1], substituindo-a pela 

realização de estudo psicossocial, a ser realizado pelas técnicas deste 

juízo, no prazo de 40 (quarenta) dias. Cite-se o interditando, consignando 

o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente defesa através de 

advogado constituído. Caso não apresente defesa no prazo, nomeio 

desde já a Defensoria Pública como curador especial. Juntado aos autos o 

laudo social, vista à parte autora, ao curador especial e ao Ministério 

Público. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste – MT, 26/02/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Interdição. Necessidade 

de interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de 

pessoas gravemente excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de 

fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o 

interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação 

processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 

1091).

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

Processo Número: 1006854-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. S. S. (AUTOR(A))

S. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a justificativa apresentada 

pelo requerido, no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 32736 Nr: 948-72.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idelmara Ribeiro Macedo - 

OAB:9853/MS

 Ação de Cumprimento de Sentença n.º 948-72.2005.811.0037

Código n.º 32736.

Vistos.

Defiro o pleito retro. Procedo à penhora online.

Restando positivo o resultado da penhora online, intimem-se as partes 

para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.

Restando negativo o bloqueio, intime-se a exequente para que se 

manifeste, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145531 Nr: 2321-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Zeponi Vasques, LAILA CAROLINA ASSEF 

BASEGGIO, LIHEBERTON VASQUES, THASSIA KAROLINE ZEPONI 

VASQUES, WELLINGTON DE CARVALHO VASQUES, MARIANA MOREIRA 

FARIA VASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGENOR VASQUES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974/O, BERTOLINA ALVES DE LIMA - OAB:11165/MT, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2321-89.2015.811.0037

Código n.º 145531.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (05/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 06/08/2020, às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004913-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. A. A. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1004913-84.2018.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: LUCIANA APARECIDA ALVES AVELINO Endereço: RUA SÃO 

SEBASTIÃO, 221, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: SILVONEI DA SILVA MEDEIROS 

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 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de guarda 

das crianças V. G. A. M., V. D. A. M., W. A. D. S. A. e K. K. A. M movida 

pela genitora em face do genitor Silvonei da Silva Medeiros, uma vez que a 

mesma já exerce a guarda fática. DECISÃO: "Vistos etc. Diante da 

informação de que o demandado vive em situação de rua, defiro a citação 

por edital, nomeando, desde já, a Defensoria Pública para o exercício do 

múnus de curadora especial, devendo ela obter vista dos autos para 

manifestação. Sem prejuízo, considerando que não houve até o presente 

momento tentativa de conciliação em audiência com esta juíza e tendo em 

vista que deve ser, a todo tempo, buscada a composição entre as partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 05/08/2020 às 15h00min. 

Intimem-se pessoalmente a autora e via edital o requerido". 

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, ANA 

CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 3 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001650-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe 1001650-78.2017.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: João Oliveira de Lima Executado: 

Banco do Brasil S/A Vistos etc. Em cumprimento ao disposto no artigo 348 

da CNGC – Foro Judicial, proceda-se à imediata conversão do tipo do 

processo para cumprimento de sentença (código da classe 20126). 

Havendo requerimento expresso do credor, 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). Não efetuado tempestivamente 

o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001400-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GOMES DOS SANTOS (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001400-11.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Josimar Gomes dos Santos Requerida: Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Josimar Gomes 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 31 de 

julho de 2016, quando trafegava com uma motocicleta pela MT 130. 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 

da realização de pedido administrativo de forma regular e a ausência de 

pressuposto valido em razão do comprovante de residência estar em 

nome de terceiro. No mérito, aponta a ausência do Boletim de Ocorrência, 

bem como a insuficiência a inexistência de prova quanto a invalidez (Num. 

13086519). Perícia médica inclusa (Num. 14216140). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 15723848 e Num. 16246456). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 22301535). 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 02/02/2018 (Num. 12156096), 

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 Relatório de Ocorrência do SAMU, registrada sob o nº 3602, 

bem como Registro n° 349098 de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, 

ambos confeccionado 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 lesão neurológica leve (25%) 

e lesão em joelho direito, 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 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 Josimar Gomes 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$5.062,50 (cinco mil, sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), 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 
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cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001223-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE SOUSA LIMA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe 1001223-81.2017.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Antônio Alves da Silva Júnior 

Executados: Edson de Souza Lima e Maria Aparecida Novaes Lima Vistos 

etc. Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome 

dos executados, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na 

execução (CPC, art.854). Se frustrada a penhora eletrônica, autorizo a 

penhora das quotas, com supedâneo no disposto no artigo 861 do Código 

de processo Civil, determinando a intimação da sociedade para que, em 3 

(três) meses: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça 

as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de 

preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na 

aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, 

depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. Para evitar a liquidação 

das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do 

capital social e com utilização de reservas, para manutenção em 

tesouraria (§1º). Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício 

de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações 

pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente 

onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das 

quotas ou das ações (§5º). Intime-se a parte exequente para apresentar 

memorial atualizado da dívida. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001484-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DO VALE (AUTOR(A))

ANDREIA ELAINE DE LIMA (TESTEMUNHA)

ELANDI MUCCELIN (TESTEMUNHA)

CELSO JOSE TRENTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSI MALISE ROTT NEISSE (REU)

JOARES RIBEIRO DE FARIAS (TESTEMUNHA)

LUANA KAROLINE LIMA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para comprovar a distribuição da carta precatória 

de inquirição de testemuha na comarca deprecada, devendo ser 

comprovado nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006042-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão do Id 

29077536, requeredo o que de oprotuno.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006755-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RUARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORO ENTRINGER (REU)

MARCOS ROBERTO BRAVIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a correspondencia Id 

29792936, que retornou constando desconhecido, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001912-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

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:

LICEU BERNARDO KERKHOFF (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte autora para manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça juntada sob a ID 8139807, no prazo de dez 

dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1006045-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC FIL TECNOLOGIA DE FILTRAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH BARBOSA DA SILVA OAB - SP353084 (ADVOGADO(A))

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-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 

1006045-79.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Indenização por Danos Morais 

Requerente: Morro da Mesa Concessionária S/A Requerido: M. C. Fil 

Tecnologia de Filtragem Ltda. Vistos etc. Trata-se de ação de indenização 

por Danos Morais, proposta por Morro da Mesa Concessionária S/A em 

face de M. C. Fil Tecnologia de Filtragem Ltda., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, basicamente, no 

protesto de duplicatas mercantis, com vencimento em 05.07.2018 e 

05.08.2018 (protocolo nº 258521), no valor de R$ 10.666,68 (dez mil e 

seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), sem 

causa legítima, eis que foram regularmente adimplidas, antes da data 

aprazada de vencimento. Os pedidos de mérito cingem-se ao 

cancelamento do protesto e a condenação ao pagamento de indenização 

por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). A petição 

inicial foi instruída com os documentos inclusos. O pedido de tutela 

antecipada foi deferido (ID. 15294183). Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte requerida postulou inicialmente pela aplicação 

de multa, em razão da ausência injustificada, na audiência de conciliação. 

Relatou, ainda, que em razão de um erro interno do sistema, não ocorreu o 

reconhecimento do pagamento da duplicata, todavia sustentou a ausência 
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de configuração do dano moral no caso em questão (ID. 16685842). A 

parte autora impugnou a contestação (ID.18400172). Inexistindo interesse 

na produção de provas, vieram os autos conclusos para julgamento. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerida admitiu, na contestação, a irregularidade 

do protesto, o qual ocorreu em razão de erro no sistema de operação da 

empresa demandada. Incontroverso, portanto, o indevido protesto das 

duplicatas. Todavia, no que concerne ao dano moral em relação à pessoa 

jurídica, impende destacar a necessidade de comprovação do efetivo 

dano extrapatrimonial suportado pela parte. No caso da pessoa natural, o 

dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com 

violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de 

conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de 

reparação pecuniária. Por outro lado, em relação à pessoa jurídica, a 

demonstração do prejuízo deve ser objetiva. Conforme jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, “para a pessoa jurídica, o dano moral não se 

configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele 

relacionado à pessoa natural. - É, contudo, possível a utilização de 

presunções e regras de experiência no julgamento (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.637.629 - PE - 2014/0019878-8). Segundo a MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI “Não há como aceitar a existência de dano moral suportado por 

pessoa jurídica sem a apresentação de qualquer tipo de prova ou de 

indícios que permitam conduzir o julgador ao entendimento de que, em uma 

determinada situação, a pessoa jurídica sofreu verdadeiramente um 

prejuízo extrapatrimonial”. Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o 

“dano moral” sempre será “objetivo” e nunca subjetivo. Por outro lado, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que 

o protesto indevido de título cambial e documentos de dívida causa danos 

morais à pessoa jurídica. Transcrevo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. 

DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE 

TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re 

ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à 

pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras 

de experiência no julgamento. - Afigura-se a ilegalidade no protesto de 

título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. - Nas 

hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de 

dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. 

Precedentes. - Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos 

termos do § 1º do art. 43 do CDC. - Recurso especial improvido. RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.414.725 - PR (2013/0361160-1) O caso dos autos reflete 

dano relevante advindo da conduta, visto o cancelamento de crédito em 

instituição financeira (ID. 15095558) e recusa de cadastro e reserva em 

rede hoteleira (ID 15095613). Logo, havendo comprovação da mácula 

moral, resta tão somente apurar o quantum indenizatório com base nos 

elementos probatórios coligidos. Assim, configurada a culpa, os danos 

devem ser suportados pela parte requerida. No que tange ao valor 

referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a 

análise de critérios objetivos para fixação escorreita: • Extensão do dano: 

restrição ao crédito e a reserva em rede hoteleira; • Intensidade do ânimo 

de ofender – a negligência é patente, caracterizada especialmente pela 

imprudência na relação comercial; • Posição social do ofendido – a autora 

é concessionária de rodovia, o que denota elevada capacidade financeira. 

• Situação econômica do ofensor – trata-se de empresa de médio porte, 

com capacidade financeira inegável; Portanto, reputo adequada a fixação 

da verba indenizatória em R$ 7.000,00 (sete mil reais), impedindo a 

recidiva da parte requerida e o enriquecimento ilícito da parte autora. Por 

fim, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil, 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. A parte autora 

apontou, em sede de impugnação: “o preposto da empresa não pôde 

comparecer à audiência de conciliação por motivo de força maior”, 

todavia, não apresentou nenhuma documentação que justificasse, 

consoante disposição normativa, a ausência no ato designado. Desse 

modo, em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, 

condeno a parte autora no importe de 1% (um por cento), da vantagem 

econômica pretendida, em favor do Estado. DISPOSITIVO Isso posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, determino o 

cancelamento definitivo do protesto e condeno a demandada ao 

pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais). A verba deve ser corrigida monetariamente a partir da 

data da sentença pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a 

contar da data da sentença, haja vista se tratar de responsabilidade 

contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018). Ratifico a 

ordem liminar. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 

especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000891-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. P. (AUTOR)

P. P. P. (AUTOR)

E. P. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REU)

Outros Interessados:

T. O. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000891-12.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação Judicial 

Requerentes: Erico Piana Pinto Pereira e Outros (Grupo Pereira) Vistos 

etc. Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por Erico Piana 

Pinto Pereira, JUCEMAT nº 5110220021 - 3; Péricles Piovesan Pereira, 

JUCEMAT nº 5110216771 -2 e Neiva Piovesan Pereira, autodenominado 

“Grupo Pereira”, todos regularmente qualificados nos autos em epígrafe. 

Determinou-se a realização de avaliação preliminar para constatação da 

situação fática e documental do pedido, a fim de subsidiar a análise sobre 

o eventual deferimento do processamento da recuperação judicial 

(Num.29414567). Aportou nos autos manifestação preliminar da empresa 

nomeada para realização da constatação prévia, registrando ter 

identificado que o maior volume de negócios, assim com atividade rural, 

acontecem no município de Novo São Joaquim (MT), destacando que o 

Grupo Pereira desempenha suas atividades na Fazenda Péricles e nas 

propriedades vizinhas arrendadas, constituindo o seu principal polo 

econômico de atuação, isto é, onde é mantido o maior volume de negócios, 

o que caracteriza como o local do principal estabelecimento (Num. 

29666257). A parte autora manifestou-se, por intermédio de seu 

mandatário legal (Num.29718943), sobre a competência absoluta do juízo 

recuperacional (Lei nº 11.101/05, art.3º). Os empresários apresentaram 

manifestação, sustentando que do ponto de vista econômico, o maior 

volume de negócios é entabulado no município de Primavera do Leste /MT, 

bem como apontando que o domicílio bancário para pagamento e 

recebimento é na referida localidade e, por fim assentou que é o centro de 

gestão, onde são tomadas as decisões estratégicas e financeiras 

(Num.29718943). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Há óbice intransponível ao 

prosseguimento do feito nesta unidade jurisdicional, consistente na 

incompetência absoluta do juízo. Com efeito, conforme disposto no artigo 

3º da Lei nº 11.101/05, é competente para homologar o plano de 

recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a 

falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial 

de empresa que tenha sede fora do Brasil. Como é cediço, em matéria 

recuperacional ou falimentar, o juízo competente não é o determinado pelo 

domicílio civil ou estatutário, mas pela localização do domicílio real, onde se 

situa o principal estabelecimento. Nessa linha de intelecção, como bem 

ressaltado na doutrina de Fábio Coelho Ulhoa, “por principal 

estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da 

sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato 

constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente 

falando. Principal estabelecimento, para fins de definição de competência 
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para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior 

volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista 

econômico.”[1] No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a qualificação de principal estabelecimento, referido no art.3º da 

Lei nº 11.101/05, revela uma situação fática vinculada à apuração do local 

onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se 

confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente 

constante do estatuto social.[2] Ei-la: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO DISTRITO 

FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. 

PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. ARTS. 3º E 6º, § 8º, DA LEI N. 

11.101/2005. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE 

BENS E INATIVIDADE DA EMPRESA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SEDE 

NO CONTRATO SOCIAL. QUADRO FÁTICO IMUTÁVEL NA INSTÂNCIA 

ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O quadro 

fático-probatório descrito no acórdão recorrido não pode ser modificado 

em recurso especial, esbarrando na vedação contida no Enunciado n. 7 

da Súmula do STJ. Em tal circunstância, não produzem efeito algum neste 

julgamento as alegações recursais a respeito da suposta atividade 

econômica exercida nesta Capital e da eventual ausência de citação nos 

autos do pedido de falência referido pela recorrente, aspectos que nem 

mesmo foram enfrentados pelo Tribunal de origem. 2. A qualificação de 

principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela 

uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as 

atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, 

necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do 

estatuto social e objeto de alteração no presente caso. 3. Tornados os 

bens indisponíveis e encerradas as atividades da empresa cuja 

recuperação é postulada, firma-se como competente o juízo do último local 

em que se situava o principal estabelecimento, de forma a proteger o 

direito dos credores e a tornar menos complexa a atividade do Poder 

Judiciário, orientação que se concilia com o espírito da norma legal. 4. 

Concretamente, conforme apurado nas instâncias ordinárias, o principal 

estabelecimento da recorrente, antes da inatividade, localizava-se no Rio 

de Janeiro - RJ, onde foram propostas inúmeras ações na Justiça comum 

e na Justiça Federal, entre elas até mesmo um pedido de falência, 

segundo a recorrente, em 2004, razão pela qual a prevenção do referido 

foro permanece intacta. 5. Recurso especial improvido. (REsp 

1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/05/2014, DJe 16/10/2014) Segundo relatório da empresa 

nomeada para a constatação prévia, a maior concentração das atividades 

do grupo de produtores rurais situa-se na Fazenda Péricles e nas 

propriedades vizinhas arrendadas, constituindo o seu principal polo 

econômico de atuação, localizada no Município de Novo São Joaquim (MT). 

A constatação da realidade fática revela a incompetência absoluta deste 

juízo, visto que a ação foi proposta sem observância das regras de 

competência definidas na legislação de regência. Há que se registrar, por 

oportuno, que principal estabelecimento não se confunde com o domicílio 

bancário, tampouco com a sede gerencial. A competência é um 

pressuposto processual, ou seja, um requisito de validade do processo e 

dos seus atos, no sentido de que o juiz desprovido de competência não 

pode realizar atividade alguma e deve, apenas, declarar a própria 

incompetência (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale 

civile. 4. Edizione. Milano, Giuffré, 1980. V. I.p.48). Destarte, declino da 

competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Novo São Joaquim (MT), absolutamente competente para processar e 

julgar o feito. Procedam-se às baixas e anotações pertinentes, com 

urgência, tendo em vista a pendência de apreciação do pedido de tutela 

provisória. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] COELHO. Fábio Ulhoa. 

Comentários à Lei de falência e de recuperação de empresa, 8ª ed., 2011, 

Saraiva, p.183. [2] Resp nº 1.006.093-DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 

J.20.05.2014.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007394-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DO LAGO ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o pagamento de complementação de 

diligência no valor de R$1.846,30, conforme id. 29782308

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007273-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU (REQUERIDO)

WAGNER APARECIDO FRITZEN (REQUERIDO)

A F RESTAURANTE E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003079-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1003079-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007266-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FERNANDES MADI PRIEDOLS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO D AMICO MADI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003847-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BRUTTI (REQUERIDO)

DOUGLAS BRUTTI (REQUERIDO)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002109-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre o documento id. 29764660, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005622-85.2019.8.11.0037

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:

VILSON MIEZERSKI (REU)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006096-56.2019.8.11.0037

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:

PAULO CESAR MIEZERSKI (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 : 

1006096-56.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

PAULO CESAR MIEZERSKI Vistos. Considerando que a tentativa de 

citação da parte requerida restou infrutífera, e ante a manifestação da 

parte requerente (ID nº 29369295), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 02/04/2020, às 13h20min, a ser realizada pelo conciliador na 

sala de conciliação, na sede do fórum. Expeça-se carta precatória para 

comarca de Paranatinga/MT para nova tentativa de citação do requerido, 

no endereço indicado pela parte requerente, conforme pleiteado. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006096-56.2019.8.11.0037

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:

PAULO CESAR MIEZERSKI (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e Portaria 

n° 142 - CGJ, de 8/11/2019, impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de outra localização, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir diligência na: 

outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003830-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SEBASTIAO CASCIANO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de ID 29822895 

no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão id. 28710868, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004849-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SMANIOTO ABI JUNIOR (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))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de ID 29821635 

no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005784-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATRINE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

CARLITO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

DIVINA MORAIS DE SOUSA (REQUERENTE)
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JAQUELINE MARTINS SALVIANO DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MANEGOTTO (REQUERIDO)

 

Certifico que a presente carta precatória foi encaminhada ao setor de 

malote digital, para a sua devida devolução ao juízo deprecante. Após a 

juntada do recibo de devolução ela deverá ser arquivada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002841-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ANTONIO BRESSAN (AUTOR(A))

IRIS MARIA PERSCH (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:

ALCIDO NILSON (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 : 

1002841-90.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JAMES ANTONIO BRESSAN, IRIS 

MARIA PERSCH REU: ALCIDO NILSON Vistos. Primeiramente, ciente da 

Decisão de ID nº 29747482, a qual concedeu os benefícios da assistência 

judiciária gratuita aos autores. Sem prejuízo, ante o recolhimento de 

diligência (ID nº 29426281), expeça-se mandado para nova tentativa 

citação. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005884-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LUCIO DE GOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (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 : 

1005884-35.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIOMAR PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: HENRIQUE LUCIO DE GOES Vistos. Designo audiência 

para oitiva da testemunha ELCLERION ANTONIO BARUFF para o dia 

07/04/2020 às 13h15min. Saem os presentes intimados, devendo a parte 

requerida trazer a testemunha ao ato independente da intimação deste 

Juízo. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001088-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE PAULA (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 : 

1001088-64.2020.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: JAIR 

DE PAULA Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001087-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE PAULA (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 : 

1001087-79.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

JAIR DE PAULA Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe 

o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004123-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (EXECUTADO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004123-66.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: EVANDRO ROBERTO CORTEZIA EXECUTADO: ACIDEMANDO 

DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, 

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO Vistos. Da análise dos autos, verifico 

que as partes executadas informam que o juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Garças/MT, onde tramita a recuperação judicial do 
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Grupo Monte Alegre, deferiu pedido cautelar naqueles autos, 

determinando a suspensão de todas as ações, execuções e constrições 

em face dos executados, até a análise do pedido de aditamento da inicial 

recuperacional, onde pleiteia-se o deferimento do processamento da 

recuperação judicial em relação aos sócios. Assim, requerem a 

suspensão deste feito, bem como a revogação das decisões que 

deferiram o arresto efetivado nestes autos, com a consequente restituição 

do algodão constrito. Contudo, até que seja decidido pelo juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, acerca da inclusão dos sócios 

no polo da recuperação judicial e da essencialidade dos produtos, deverá 

este permanecer depositado conforme já determinado. Por fim, não há 

determinação expressa para devolução do produto arrestado, podendo a 

restituição, em caso de indeferimento do pedido de inclusão dos sócios, 

trazer prejuízos aos exequentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de 

restituição e determino SUSPENSÃO dos autos até ulterior deliberação do 

juízo da recuperação judicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001153-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE MORAES VIEIRA (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 : 

1001153-59.2020.8.11.0037. REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA REQUERIDO: RONALDO DE MORAES VIEIRA Vistos. 

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007607-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007607-26.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: TOTTI PRESTADORA DE 

SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME 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. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos 

para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 3 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004956-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRYSTINA TRAMPUSCH STRAPASSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILANIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

SILANIA MARIA DA SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que a presente carta precatória foi encaminhada ao setor de 

malote digital, para a sua devida devolução ao juízo deprecante. Após a 

juntada do recibo de devolução ela deverá ser arquivada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000858-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SERRA SOUZA (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)

 

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 : 

1000858-56.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JEAN CARLOS SERRA SOUZA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Indefiro o 

pedido de reconsideração retro. Intime-se a parte autora para cumprir 

integralmente o despacho de ID 20227658, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIDES SANTOS MURTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001376-46.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): MAURIDES SANTOS MURTA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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, 3 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001388-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA DALSOTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001388-60.2019.8.11.0037. AUTOR(A): IOLANDA APARECIDA DALSOTO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Indefiro o 

pedido de reconsideração retro. Intime-se a parte autora para cumprir 

integralmente o despacho de ID 20227658, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006525-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANEKETERINE DE JESUS LEMOS (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 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 : 

1006525-23.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANEKETERINE DE JESUS LEMOS 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Indefiro o pedido de reconsideração 

retro. Intime-se a parte autora para cumprir integralmente o despacho de ID 

20227658, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006301-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DA SILVA ALVES (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 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 : 

1006301-85.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ELIO DA SILVA ALVES REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Indefiro o pedido de reconsideração retro. 

Intime-se a parte autora para cumprir integralmente o despacho de ID 

20227658, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006271-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 : 

1006271-50.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ELISANGELA FERREIRA DOS 

SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Indefiro o pedido de 

reconsideração retro. Intime-se a parte autora para cumprir integralmente 

o despacho de ID 20227658, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001232-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001232-72.2019.8.11.0037 JOAO 

OCTAVIO ROSSI ORTOLANI PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Defiro o requerimento retro e DETERMINO a suspensão do 

processo por 30 (trinta) dias, conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 3 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008355-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MARIA MEDEIROS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o 

requerente para querendo executar a sentença no prazo de 05(cinco) 

dias. Primavera do Leste 03 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004175-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERONI FLORES HELLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1004175-96.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 3 de março de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-68.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARIA SONEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000357-68.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 3 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002937-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1002937-42.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 3 de março de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA OLIVEIRA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000558-60.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 
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os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 3 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006536-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIS CONCEICAO MAURMANN BORGES (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)

 

1006536-52.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 3 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002144-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA ROSA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 : 

1002144-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ZITA ROSA MENDES 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida no Id nº 25021110 

para oitiva da testemunha IRMA DALASTRA. Com a vinda do ato 

deprecado, dê-se vista às partes para apresentarem memorias finais, no 

prazo legal. Após, conclusos para a sentença. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 16 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004279-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA JANDREY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1004279-54.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos dados bancários para expedição de 

Alvará Eletrônico. Primavera do Leste, 3 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002784-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002784-43.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO RÉU: MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Considerando que o requerido 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE foi devidamente citado, mas 

não se manifestou corretamente nos autos, DECRETO SUA REVELIA, nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, intimem-se 

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

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

agosto de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-37.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINA APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REFORMAS E 

ACABAMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FARIA BARBOSA (REQUERIDO)

EDIFICIO CASTELO DOS SONHOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001148-37.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JUVENTINA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REFORMAS E ACABAMENTO - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA POLO 

PASSIVO: EDIFICIO CASTELO DOS SONHOS e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/06/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON FREIRE DELMONDES (REQUERENTE)

VANELDO FREIRE DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON THOMAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001150-07.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VANDEILSON 

FREIRE DELMONDES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN 

RUIZ DA SILVA POLO PASSIVO: ANDERSON THOMAS 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: 23/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-89.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON FREIRE DELMONDES (REQUERENTE)

VANELDO FREIRE DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON THOMAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001151-89.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VANDEILSON 

FREIRE DELMONDES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN 

RUIZ DA SILVA POLO PASSIVO: ANDERSON THOMAS 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: 23/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 2 de março de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON FREIRE DELMONDES (REQUERENTE)

VANELDO FREIRE DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON THOMAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001152-74.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VANDEILSON 

FREIRE DELMONDES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN 

RUIZ DA SILVA POLO PASSIVO: ANDERSON THOMAS 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: 23/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004797-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTECI PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004797-44.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: VALTECI PEREIRA GOMES, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, para tratamento de saúde por meio de internação 

compulsória, alegando que o requerido faz uso descontrolado de bebidas 

alcoólicas e que está em situação de rua, resultando em risco para si e 

terceiros. A tutela de urgência foi deferida em Id 24849154. O Município 

requerido disponibilizou vaga para o requerido VALTECI PEREIRA GOMES, 

na Associação Beneficente Paulo de Tarso, no Município de Rondonópolis 

(Ofício nº 193/2019 – Id 27895864). O Estado de Mato Grosso se defende 

alegando comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à 

saúde, impertinência da aplicação da multa diária, que seja julgado 

totalmente improcedente o pedido da parte autora. É o breve relato. 

Decido. A parte autora requereu a internação do reclamado para 

tratamento, com base nos documentos juntados na exordial, na qual 

indicou a necessidade de internação compulsória. Não há que se falar em 

perda superveniente do objeto pelo cumprimento da decisão concessiva 

da tutela antecipada, uma vez que foi necessária a atuação jurisdicional 

para a internação do paciente. A seguir, transcrevo precedentes dos 

tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em 

perda do objeto da demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a 

internação do paciente em razão do comando judicial antecipatório 

proferido. Necessária à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, 

do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de 

tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e 

Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de 

responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser 

realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu 

direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração 

Pública. 3. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a 

prevalência do direito reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame 

Necessário 152497/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À 

guisa do arcabouço constitucional, a internação compulsória consiste em 

modalidade de internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo 

com o artigo 6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, 

está indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, 

sendo dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o 

paciente necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). 

Destarte, diante da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é 

cabível a condenação do Poder Público, conforme precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, 

municipal, estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. 

(AI 121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Grifei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica em 

violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente 

no cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República. De outra banda, está sedimentado pela 

jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de saúde cabe à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, sendo esta 

solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: REGIMENTAL. 

APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar de obrigação 

solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos do Município 

os meios necessários à concretização do direito à saúde do cidadão. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da Separação dos 

Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de tratamento necessário à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não provido. (AgR 

7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Grifei Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito e condeno os requeridos, solidariamente, a 

fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa de VALTECI 

PEREIRA GOMES, consistente em internação compulsória em hospital 

psiquiátrico, seja na rede pública ou privada, bem como acompanhamento 

psicológico e psiquiátrico, ratificando a tutela de urgência deferida. 

Destarte, à luz do Relatório da Equipe Multiprofissional e da comunicação 

de alta médica, autorizo a IMEDIATA desinternação de VALTECI PEREIRA 

GOMES, condicionada à continuidade do tratamento ambulatorial no CAPS I 

de Primavera do Leste. Ainda, considerando-se que apesar de o 

desenvolvimento da política de saúde mental ser de responsabilidade do 

Estado, cabe à família e à sociedade a assistência e a promoção de ações 

de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3º da Lei 

10.216/2001). Nesse passo, diante da recomendação multiprofissional 

quanto à continuidade do tratamento psicossocial e medicamentoso, 

deverá a família da paciente prestar o acompanhamento, auxílio e 

orientação ao paciente, inclusive encaminhando-a às consultas e 

atividades agendadas pelo CAPS, para que o tratamento surta o efeito 

desejado. INTIME-SE O HOSPITAL E A FAMÍLIA. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em 

julgado, arquive-se. Primavera do Leste - MT, 2 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SEVERO BONFIM (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1001165-73.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LOURIVAL 

SEVERO BONFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEOPOLDO 

QUEIROZ PAIM 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: Matutino Data: 23/06/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANNECY APARECIDA DE AMORIM SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001166-58.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANNECY 

APARECIDA DE AMORIM SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 23/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001864-35.2018.8.11.0037 Parte Reclamante: TRB 

Comércio e Serviços LTDA EPP Partes Reclamadas: André Fernandes de 

Almeida Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando efetivar a cobrança de 

um débito o qual alega ser credora da parte Requerida. A parte 

Requerente foi intimada para apresentar o endereço atualizado da parte 

Requerida, conforme termo de audiência de ID 21977422, entretanto 

deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado no ID 22464642. 

Denoto ainda que a parte Requerente deixou de cumprir determinação, 

bem como abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta 

evidente o desinteresse da parte Requerente em prosseguir com o 

processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da causa, pelo que 

JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006032-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006032-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Da análise detida dos autos, 

verifico que os documento trazidos para instruir o processo são relativos 

à internação de Dionis Pereira da Silva, no entanto, a petição inicial faz 

referência a cobrança de valores cujo paciente é CLODOALDO FRIZON 

(que já está sendo cobrado nos autos 1006029-91.2019). Assim, 

INTIME-SE A PARTE AUTORA para retificar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, corrigindo as inconsistências. Decorrido o prazo, com a 

retificação, cite(m)-se o(s) requerido(s), NOVAMENTE POSTO QUE AS 

CONTESTAÇÕES APRESENTADAS FORAM REFERENTES A CLODOALDO 

FRIZON E NÃO A DIONIS PEREIRA DA SILVA, dos termos da ação, na 

pessoa do representante legal (artigo 75 do CPC), pela via eletrônica 

disponibilizada, para, querendo, apresentar(em) contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de revelia, considerando-se como verdadeiros 

os fatos aduzidos na exordial (artigo 344 do Código de Processo Civil). 

Caso a contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam 

arguidas preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 

(cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. Após, concluso para 

sentença. Primavera do Leste, 03 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010703-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATASHA RUARO TAGLIANI - ME (EXECUTADO)

 

Processo n.º 8010703-95.2016.8.11.0037 Parte Reclamante: APP 

Impressão Digital LTDA ME Parte Reclamada: Natasha Ruaro Tagliani - ME 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A presente demanda 

se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo sido realizada a 

pesquisa de bens em nome da parte Executada, consoante se nota da 

decisão de ID 22680335 e anexos BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 

Intimado o Exequente para indicar objetivamente bens à penhora, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, este deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Pelo exposto, reconheço a 

inexistência de bens passíveis de penhora, bem como a falta de interesse 

do credor em prosseguir com a execução, razão pela qual JULGO 

EXTINTA o presente Cumprimento de Sentença, nos termos do §4º do art. 

53 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000360-23.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Acolho o pedido de Id nº 29757972. 

Redesigne-se a Audiência de Conciliação com as providências de praxe. 

Primavera do Leste/MT, 3 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011446-76.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RAVANELLO CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011446-76.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ANDREA RAVANELLO 

CARDOSO Vistos, Acolho o pedido de id. nº 28482352. Intime-se a 

Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento 

do saldo remanescente e junte aos autos os comprovantes dos 

pagamentos das demais parcelas acordadas, sob pena de bloqueio. 

Expeça-se o alvará ao credor, no valor de R$ 496,64 (quatrocentos e 

noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), devidamente 

atualizado, conforme dados bancários trazidos no Id 28482352, até zerar 

a conta. Primavera do Leste-MT, 3 de março de 2020 Eviner Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005023-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA DI DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo Nº: 1005023-49.2019.8.11.0037 Promovente: GENI MARIA DI 

DOMENICO Promovido: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação, conforme petição digitalizada no ID 

24443232, pois informou que já realizou acordo extrajudicial com a 

Requerida. 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 produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BORGES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000537-21.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ISAIAS BORGES CAMPOS 

EXECUTADO: ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO Vistos, DEFIRO a 

penhora do reboque Placa BNL5506, Ano Fabricação 1996, Ano Modelo 

1996, Chassi 9A9BC0541T1AC5176, Marca/Modelo REB/MONTORO CM 2. 

EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser 

cumprido na residência do executado, objetivando-se saber se o veículo 

está em posse dele e, em caso negativo, se existe algum outro veículo em 

posse e poder da parte devedora, para garantia do débito exequendo. 

Sendo o caso, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação 

do veículo mencionado ou de outro veículo porventura encontrado, 

nomeando o exequente como fiel depositário do bem e procedendo-se a 

remoção do veículo. Expeça-se o necessário Primavera do Leste/MT, 3 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CAMINADA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDVALDO JOSE DOS SANTOS OAB - MT12175-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000805-75.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARINALVA CAMINADA DE 

CARVALHO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-Se de ação de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais ajuizada por MARINALVA CAMINADA DE CARVALHO em 

face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. Alega a Reclamante que firmou 

contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de 

ensino tendo realizado na época pagamento da matrícula e taxa. Relata 

que solicitou o cancelamento de sua matrícula em 17/08/2017, aponta que 

solicitou o cancelamento e não participou das aulas. Relata que foi 

surpreendida pela restrição em seu nome no valor total de R$ 4.472,01 

(quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e um centavo), contrato nº 

AG00000003731472, inserida em 24/11/2017, ou seja, posterior a 

solicitação do cancelamento da matrícula. Por fim, a autora requer através 

da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação, 

bem como indenização por danos morais. Foi deferida liminar determinando 

a exclusão da negativação contestada (id. 18531221). A Reclamada em 

sede de contestação em resumo alega ausência de ato ilícito, bem como 

pleiteia a improcedência da ação. Houve apresentação de impugnação 

pela parte Reclamante reiterando os pedidos iniciais. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

realizado pela 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 
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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 da demandante em 

relação ao requerido, pois o demandado possui conhecimento técnico 

sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Ante a ausência de arguição de preliminares 

passo a análise do mérito. Diante da análise detida dos autos, verifica-se 

que restou incontroverso o vínculo entre as partes, porém constata-se 

através do comprovante apresentado pela Reclamante que houve a 

solicitação de cancelamento da matrícula do curso em 17/08/2017. Cumpre 

salientar que, em razão da solicitação de cancelamento e não participação 

da Reclamante nas aulas do curso se torna indevida a cobrança e 

negativação realizada pela Reclamada. Quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, cumpre ressaltar que a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, pois a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a legalidade do débito negativado. De toda forma, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu à parte autora de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada à legitimidade das cobranças, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

julgo PROCEDENTE do pedido inaugural para: - DECLARAR inexistente o 

débito discutido nestes autos, qual seja: o valor de R$ 4.472,01 (quatro mil 

quatrocentos e setenta e dois reais e um centavo) – contrato nº 

AG00000003731472, determinando a exclusão definitiva da negativação 

em nome da parte Autora dos órgãos de restrição ao crédito, proibindo a 

reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a estes; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento à parte Reclamante da quantia de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a indenização por danos morais, que 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste 

arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado. 

Confirmo a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Primavera do Leste, 03 de 

Março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS QUEIROZ PAES OAB - SP394625 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

processo: 1000994-24.2017.8.11.0037 Reclamante: ASSOCIAÇÃO DE 

PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE – APROCAM 

e FRANCIELLE GOMES DA SILVA Reclamada: SUL AMÉRICA COMPANHIA 

DE SEGURO DE SAÚDE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, I, do CPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Afirma a parte autora que contratou com a parte requerida o 

plano de saúde modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia 

coletivo empresarial, conforme contrato nº 0058.0042.0497. Aduz que é 

funcionária da primeira requerente bem como, que é beneficiária do plano 

supra. Informa em sua exordial que no dia 17/04/2015 foi até o Hospital e 

Maternidade das Nações, a fim de realizar uma cirurgia cesariana, motivo 

pelo qual solicitou a utilização dos serviços do plano de saúde no momento 

de sua internação. Noticia que foi surpreendida quando comunicada pelo 

hospital de que seu plano estava cancelado. Diante disso, informa que a 

primeira reclamante arcou com os custos médicos e hospitalares que 

correspondem à monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Narra que entrou 

em contato com a parte reclamada para solicitar a restituição dos valores, 

momento em que foi informada de que a parcela de março/2015, vencida 

em 18/03/2015, foi adimplida no dia 20/04/2015 com trinta dias de atraso, 

razão pela qual foi cancelada a cobertura do plano por força da Cláusula 

29.2, “c”, página 38 do contrato. Declara que realizou o pagamento da 

parcela dentro do limite de 30 (trinta) dias de atraso, bem como, que após 

diversas tentativas obteve o ressarcimento parcial dos valores 

dispendidos. Alega que em decorrência do cancelamento promovido pela 

requerida sofreu prejuízos de ordem material e moral, eis que em premente 

necessidade não pôde usufruir dos serviços contratados, dispendendo de 

valores para realização da cirurgia, além de ter negado a seguradora lhe 

restituir integralmente os gastos. Designada audiência de conciliação, 

tem-se que restou inexitosa, id nº 12181577. Citada, id n° 12515084, a 

parte reclamada apresentou contestação, conforme id nº 12171189, 

sendo que deixou de alegar preliminares e no mérito requereu a 

improcedência de todos os pedidos iniciais. É o breve relato. Fundamento. 

Decido. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Cumpre destacar a súmula 608 editada pelo STJ, “in verbis”: “Súmula 

608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ. 

2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.” No caso dos autos, 

verifico que o plano de saúde demandado não é entidade de autogestão, 

motivo pelo qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no contrato 

objeto da lide. A parte autora pleiteia indenização por danos morais e 

materiais sob alegação de que a requerida negou restituir integralmente os 

valores que dispendeu para cobrir os custos médicos e hospitalares, eis 
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que a contratada deixou de prestar os serviços da cobertura do plano de 

saúde pagos pela requerente. A fim de sustentar suas alegações a parte 

autora juntou documentos indispensáveis à elucidação da matéria fática, 

tais como: comprovante de pagamento dos custos médicos e hospitalares, 

id. 5572549, histórico de faturamento onde constam prestações 

adimplidas, id. 5572574, boleto atualizado da parcela vencida em 

18/03/2015, id 5572651, comprovante de pagamento da parcela 

março/2015, id. 5572651, demonstrativo de reembolso parcial, id. 5572668 

documentos médicos, id. 5573148/5573172/ 5573303/5573322, consulta 

cnpj, id. 5573335, quadro de sócios, id. 5573335. Em sua defesa a 

reclamada sustentou que o boleto foi pago em 17/04/2015, após trinta 

dias, bem como, invocou a clausula contratual 24.7, que prevê a 

suspensão automática da cobertura do seguro a partir do 1º dia útil de 

inadimplência. Afirmou que a parte realizou o pagamento em 17/04/2015, 

contudo há um lapso temporal até o efetivo repasse da instituição 

financeira, o que ocorreu em 20/04/2015. Quanto ao ônus probandi, além 

da inversão determinada alhures, tem-se que incumbe ao réu a sua 

produção, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor, conforme art. 372, II, do CPC/15, in verbis: Art. 373. O 

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

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

extintivo do direito do autor. [...]. Destaquei. Consigno que a reclamada 

deixou de juntar documentos hábeis a comprovar o alegado em sua 

defesa. Ao lado disso, a requerida confessa ter negado a cobertura do 

procedimento cirúrgico de cesariana, bem como, que efetuou o reembolso 

parcial das despesas médicas da parte requerente. É fato incontroverso 

que negou a cobertura do procedimento, sendo que recebeu pagamento 

da parcela vencida, motivo pelo qual deu causa aos danos 

experimentados pela reclamante. Destaco que os fatos tidos como 

incontroversos são os que não foram impugnados de forma específica. 

Desta forma, não depende de prova o fato de que a requerida causou 

danos a reclamante, conforme art. 374, do CPC/15, “in verbis”: Art. 374. 

Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte 

e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade. Grifei. Além disso, verifico que a parte autora efetuou o 

pagamento mensal do plano a requerida em 17/04/2015, conforme 

documento de id nº 5572651, tendo sido negado a sua cobertura, pagou 

pelo procedimento cirúrgico a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), assim 

como obteve o reembolso parcial, id nº 5572668. Consigno que o 

pagamento realizado pela parte autora se deu no trigésimo dia, ou seja, 

data limite que se não o houvesse realizado, ocasionaria o cancelamento 

do plano. Cabe salientar que seu contrato encontrava-se suspenso à 

época dos fatos, eis que a fatura vencida em 18/03/2015 foi paga em 

17/04/2015, por força da cláusula 24.7, id nº12171214. No entanto, é 

cediço que a seguradora de saúde deve notificar a inadimplência ao 

consumidor com as advertências pertinentes, nos termos do art.13, 

parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, conforme transcrevo a seguir: Art. 13. 

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta 

Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de 

vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato 

da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 

2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados 

individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) I - a 

recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, 

salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 

sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência 

do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado 

até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.177-44, de 2001) III - a suspensão ou a rescisão unilateral 

do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do 

titular. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001). Destaquei. 

Além disso, tem-se que o boleto restou adimplido no dia 17/04/2015, 

exatamente no 30º (trigésimo) dia, o que ocasionou a continuidade do 

contrato firmado entre as partes, sendo devida, portanto, a restituição 

integral dos valores dispendidos pela reclamante. Consigno, que a 

reclamada não produziu prova a fim de demonstrar que efetuou o 

comunicado do inadimplemento e suas consequências à consumidora, 

conforme determina normal legal regulamentadora, bem como deu causa 

ao dano material e moral, eis que em trabalho de parto a parte autora não 

teve outra opção se não efetuar o pagamento, para, após, requerer o seu 

reembolso. In casu, não se aplica a suspensão/rescisão ao contrato, eis 

que serão suspensos e rescindidos por não pagamento apenas os 

contratos com inadimplência superior a 60 (sessenta dias). Assim, não 

poderia a parte requerida negar cobertura ao procedimento da parte 

reclamante por diversas razões, dentre elas: o contrato não poderia estar 

suspenso/rescindido porque não houve comunicado ao consumidor, bem 

como, a inadimplência não superou os 60 (sessenta dias) e o 

procedimento solicitado à época era de urgência e emergência, eis que se 

tratava de cirurgia cesariana. Diante disso, visto a parte reclamada agiu 

em desconformidade com a lei, ensejou à devolução integral dos valores 

dispendidos pela reclamante, uma vez que a cobertura do procedimento é 

devida, bem como, a reparação dos danos morais decorrentes de seu ato 

ilícito. Quanto à responsabilidade a ser imputada ao agente causador do 

dano, cabe destacar o art. 14, §4°, do CDC, a seguir: 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. [...] Destaquei. É 

cediço que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço. Restou devidamente provado nos autos que a prestação de 

serviço contratada apresentou problemas, que frustram as expectativas 

da parte contratante/reclamante, bem como ficou evidenciado a conduta 

diligente da parte autora em resolver o imbróglio amigavelmente, contudo, 

sem êxito. Quanto ao dano material, tem-se que a parte autora juntou aos 

autos o demonstrativo de reembolso parcial no valor de R$ 2.048,10 (...), 

comprovando que teve de arcar com a despesa extraordinária de R$ 

3.951,90 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) 

para realizar o procedimento cirúrgico. Assim, considerando que a parte 

autora reembolsou o valor de R$ 2.048,10 (...), tem-se que seu prejuízo 

efetivo diz respeito a quantia remanescente, qual seja: R$ 3.951,90 (três 

mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos). Quanto ao 

dano moral, os relatórios médicos, em especial o relatório cirúrgico id nº 

5573148, comprovam a urgência e emergência, eis que a parte autora 

encontrava-se em trabalho de parto, além disso, tem-se que a conduta 

ilícita perpetrada pela requerida de rescindir/suspender o contrato 

indevidamente por si só é capaz de ensejar o referido dano. A situação 

dos autos ultrapassa em muito a noção de mero aborrecimento. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE 

COLETIVO. PLANO DE SAÚDE CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA DO 

ÓRGÃO PAGADOR. PREFEITURA DE TERESÓPOLIS. AUTORA 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Autora, portadora de angina e sob 

investigação neurológica e cardiológica por conta de episódios sincopais 

repetitivos, foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde. 

Sentença de procedência, para: (a) tornar definitiva a tutela antecipada - 

que determinou que a 2ª ré mantenha ativo o plano de saúde da autora, 

sob pena de multa diária de R$500,00 -; (b) condenar as rés 

solidariamente ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais. 

IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS RÉS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

DOS USUÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS SOBRE O SEU 

CANCELAMENTO, CONFORME ART. 1º DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO 

DE SAÚDE SUPLEMENTAR Nº 19. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. [...]. (TJ-RJ - APL: 

00161642720158190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 2 VARA CIVEL, 

Relator: MARCELO ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/07/2018, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018). Destaquei. 

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 do 

reclamado, 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. Ante o exposto julgo procedente com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil o 

pleito da parte reclamante, para o fim de: - Condenar a parte reclamada a 
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pagar a reclamante ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE – APROCAM a quantia de R$ 3.951,90 (três mil, 

novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) por danos 

materiais, acrescidos de juros moratórios de 1,0%, ao mês desde a 

citação válida e corrigido pelo índice INPC desde o efetivo desembolso; - 

Condenar a reclamada a pagar a reclamante FRANCIELLE GOMES DA 

SILVA a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

danos morais. O valor será devidamente corrigido pelo índice INPC e 

acrescido de juros de 1%, ambos a partir do arbitramento. O dano moral 

deve ser em valor módico, ao ver deste Juízo, tendo em vista que a parte 

reclamante contribuiu parcialmente para o fato com o atraso de pagamento 

da parcela. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Intimem-se 

as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 02 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROBERTO MATOS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002077-07.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: MAURO ROBERTO MATOS VIEIRA Vistos, A petição de 

ID. n°20966787 requereu a extinção do processo, a qual foi reiterada no 

termo de audiência de conciliação de ID. n°21712014, tendo em vista que a 

parte reclamada quitou o débito integralmente. Homologo a desistência da 

presente ação 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. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Transitada em julgado, 

arquive-se, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 3 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184005 Nr: 913-92.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO SOUZA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, Kalynca Silva Inez de Almeida 

- OAB:OAB-MT 15.598

 Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em face de 

ADALBERTO SOUZA BATISTA, dando-o como incurso nas sanções do 

artigo 317 do Código Penal.

Conforme se infere à manifestação retro, o Ministério Público pugna pela 

remessa do feito à Justiça Militar, vez que é o competente para o 

julgamento do feito.

É o relato.

Depreende-se dos autos, que o réu em razão da sua função de policial 

militar, obteve vantagem indevida em prejuízo de comerciantes e 

fazendeiros, tendo nas ocasiões, solicitado combustível para fins 

particulares e realizado a venda de uma vaca entregue em doação para 

uma confraternização do Núcleo da Policia Militar, depositando o dinheiro 

em sua conta pessoal.

 Com efeito, resta evidente que a infração penal foi praticada utilizando-se 

de suas funções militares, de forma que a competência é da Justiça Militar 

para apreciar o feito, conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, alínea C, do 

Código Penal Militar:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, 

quando praticados:

 c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de 

natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à 

administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

 Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA MILITAR - RECURSO DOS RÉUS - IMPROCEDÊNCIA - CRIME 

PRATICADO POR CIVIL CONTRA AGENTE INTEGRANTE DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ EM SERVIÇO DE 

VIGILÂNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - ARTIGO 9o, INCISO III, 

ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - LEI Nº 13.491/2017, QUE 

ALTEROU O ARTIGO 9o DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DE APLICAÇÃO 

IMEDIATA - PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

No presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, o impetrante 

insiste nas teses rechaçadas pelo Tribunal de origem, consistentes na 

incompetência absoluta da Justiça Castrense, visto que as instâncias 

ordinárias realizaram uma interpretação equivocada da Lei n. 13.491/2017, 

que alterou o art. 9º do Código Penal Militar. Obtempera que os pacientes 

são civis, e não militares, de modo que as disposições do art. 9º do CPM 

aplicam-se aos crimes praticados contra militares da União, no caso os 

crimes foram praticados contra militar estadual, integrante do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Paraná, no exercício da função. Ainda, 

argumenta que o suposto crime foi cometido antes da alteração legislativa 

que aumentou a competência da Justiça Militar, de modo que, segundo o 

alegado, deve-se aplicar a lei anterior, por ser mais benéfica aos réus, ora 

pacientes. (...) De toda sorte, é cediço que a Lei n. 13.491/2017 entrou em 

vigor na data de sua publicação, 16/10/2017, alterando o art. 9º do Código 

Penal Militar para ampliar o conceito de crime militar. Veja-se: " Art. 9º 

Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: I - os crimes de que 

trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, 

ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição 

especial; II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação 

penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) a) 

por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na 

mesma situação ou assemelhado; b) por militar em situação de atividade 

ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da 

reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço 

ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em 

formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra 

militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, 

de 8.8.1996) d) por militar durante o período de manobras ou exercício, 

contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; (...) [...]" 

- grifei. Observa-se que a conduta praticada pelos pacientes, para ser 

crime militar com base no inciso III, alínea "d", do art. 9º do CPM, pode estar 

prevista tanto no Código Penal Militar quanto na legislação penal comum. 

Dessa forma, os crimes em tela, mesmo não estando previstos no CPM, 

podem, após a alteração legislativa, ser considerados crimes militares. 

Após a entrada em vigor da referida lei, surgiu a dúvida sobre a aplicação 

temporal do novo entendimento; nesse diapasão, a Terceira Seção desta 

Corte Superior de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência n. 

161.898/MG, da relatoria do Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, entendeu 

que a Lei n. 13.491/2017 deve ser aplicada imediatamente aos processos 

em curso, ou seja, é possível a remessa imediata do processo para a 

Justiça Militar mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova 

lei, como é o caso dos autos. (STJ, HABEAS CORPUS Nº 551.130 - PR 

(2019/0370272-5) RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, julgado em: 10 de dezembro de 2019).

Ante o exposto, declaro-me incompetente para apreciar o presente feito, 

nos termos do artigo 109 do CPP e determino sua imediata remessa a 

Justiça Militar.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA N.º 26/2020-SOR

O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Rosilene Machado Antunes, Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, pela necessidade de 

serviço, alterou as férias agendadas para 09/03 a 28/03/2020, para o 

período de 22/04 a 11/05/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a Portaria 20/2020-SOR, de 12/02/2020, que 

designou a servidora Sueli Riffel, matrícula 12495, Técnica Judiciária, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª 

Vara Cível, no período de 09 a 28/03/2020.

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

 Sorriso/MT, 02 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 27/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Elite Capitanio, matrícula 5381 – Gestora 

Judiciária da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais 

desta Comarca, esteve afastada de suas funções no s dias 26, 27 e 

28/02/2020, em virtude de folga compensatória.

Considerando que o sistema SGP apresentava inconsistências no ponto 

da titular, nos dias das folgas, impedindo que fos se feita a designação da 

substituição.

Considerando a necessidade de regularização funcional da servidora que 

a substituiu.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Kelly Mayara Cimi (matrícula 34680) – 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais, nos dias 26, 27 

e 28/02/2020, durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 03 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY SALVATI (EXEQUENTE)

CLOVIS LUIZ SALVATTI (EXEQUENTE)

NAGISERA LUCIMAR BOING SALVATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE OAB - PR26368 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALVATTI GODOI OAB - PR39078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001006.63.2016.8.11.0040 Vistos etc. Defiro o requerimento 

formulado no iten I da petição de id. 23357576 devendo ser reiterado o 

ofício expedido à Cargil S/A para que preste as informações requisitadas 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena as penas da lei. Quanto ao 

requerimento apresentado no ítem II da petição de id. 23357576, digam os 

executados no prazo de 10(dez) dias. Procedam-se as anotações 

pertinentes quanto aos novo Patronos dos devedores, id. 24429300. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006364-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ZAMBON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY RODRIGUES DORNELES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

 

1006364-72.2017.8.11.0040 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 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, 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, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000405-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. E. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para 

comprovar a retirada do veículo apreendido, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso, 03/03/2020. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006107-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIULAINE REGINA KLEBER (REU)

CECILIA KLEBER (REU)

JONAS DIMIS BRITEMBACH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO(A))

 

1006107-13.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos mandados de intimação de audiência, 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, 3 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000586-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GARCIA ALVARENGA (REU)

CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REU)

 

1000586-19.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação do requerido Fabio Garcia Alvarenga, 

tendo em vista seu endereço ser na Zona Rural, 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, 3 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101430 Nr: 4300-48.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, para retirar a certidão de redução de penhora nesta 

secretaria. Consigno que cabe a parte exequente providenciar a 

averbação da penhora no registro competente, devendo posteriormente 

comprovar nos autos o registo da penhora nas matrículas (art. 844, do 

NCPC), sem o qual se torna inviável a alienação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001104-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. RIBEIRO DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001104-09.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE, se for o caso, bem como o terceiro garantidor, providenciando 

o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000960-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLLA JAQUELINE MARIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000960-35.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor de 

KARLA JAQUELINE MARIANI, qualificados no presente feito, aduzindo que 

por contrato de financiamento, concedeu um crédito a requerida destinado 

a aquisição do veículo alienado fiduciariamente descrito e individualizado 

na inicial. Ocorre que, a ora requerida tornou-se inadimplente, deixando de 

honrar as prestações. Em razão disso foi constituída em mora, porém 

continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os 

requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, 

não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, 

mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE a requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, 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, nos termos do art. 3º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei n. 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAL MOLIN TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001025-30.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 20 de 

Abril de 2020, às 10h30min, 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, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. 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. No ponto, considerando que a parte autora 
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indicou expressamente na exordial seu desinteresse na autocomposição, 

INTIME-SE o demandado para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência, no prazo indicado no artigo 334, §5º, do CPC. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou requerida à 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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000877-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. C. (REQUERENTE)

L. M. C. (REQUERENTE)

T. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

JULIANA SOARES MAIA CAMPOS OAB - 048.612.106-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000877-19.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 20 de 

Abril de 2020, às 11h00min, 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, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. 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. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou requerida à 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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001181-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001181-18.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial 

apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 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. Deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 

334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular n. 

01/2017/CEJUSC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001106-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ROLIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001106-76.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008702-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. B. C. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1008702-48.2019.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 29451625, CONCEDENDO o prazo de 30 (trinta) dias para 

atendimento da determinação de id. 28441203. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CONCLUSOS para extinção do feito. Por fim, diante da 

manifestação de id. 29487757, anoto que o presente feito já tramita em 

segredo de justiça. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000829-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PRESSER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000829-60.2020.8.11.0040. 
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EMBARGANTE: CLEITON PRESSER EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Cuida-se de embargos de terceiro promovido 

por CLEITON PRESSER em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, ambos 

qualificados em exordial, em razão da decisão proferida na execução de 

nº 1000357-98.2016.8.11.0040 que determinou a penhora de 16.600 

(dezesseis mil e seiscentos) sacas de soja com 60Kg (sessenta quilos) 

cada, safra 2019/2020, dada em garantia na Cédula de Crédito Bancário 

nº B50730960-8 firmada pelos executados Marcelo Marcos Wasem, 

Marcio Luiz Haab e José Aurelio Zilli junto a embargada. O embargante 

narra que o executado Marcelo Marcos Wasem encerrou suas atividades 

no ano de 2015 devido a frustração de safra, sendo que as áreas 

indicadas na Cédula Bancária são de propriedade de terceiros estranhos 

à lide, junto aos quais o autor possui relação de parceria para exploração 

de lavouras. Assim, alega que a ordem de penhora proferida por este 

Juízo na execução de nº 1000357-98.2016.8.11.0040 está recaindo sobre 

a lavoura de sua propriedade, a qual inclusive foi empenhada em 1º grau 

em favor da empresa Amaggi no equivalente a 5.642 (cinco mil seiscentos 

e quarenta e duas) sacas de soja de 60kg cada, conforme disposto na 

CPR nº 2020-01-043-1-4046-3740, prenotada junto ao CRI de Nova 

Ubiratã-MT sob nº 22303. Diante disso, requer liminarmente a suspensão 

da constrição sobre seus bens indicados na exordial. Vieram os autos 

conclusos. EIS O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que o embargante emitiu 

CPR nº 2020-01-043-1-4046-3740 em favor da empresa Amaggi, 

comprometendo-se a entregar 5.642 (cinco mil seiscentas e quarenta e 

duas) sacas de soja de 60 kg cada relativa a safra 2019/2020, conforme 

documento de id. 29226723. Por conseguinte, não possui legitimidade para 

pleitear direito de terceiro em nome próprio, qual seja as 5.642 (cinco mil 

seiscentas e quarenta e duas) sacas de soja de 60 kg pertencentes à 

Amaggi, consoante vedação expressa do art. 18, do CPC. Desse modo, 

RECEBO parcialmente os embargos para processamento, devendo 

prosseguir apenas quanto ao remanescente da produção da lavoura, 

excetuada a importância supracitada. Passando a análise do pedido liminar 

de suspensão das medidas constritivas, convém examinar a existência 

dos requisitos legais necessários, sendo estes o fumus boni iuris e 

periculum in mora. Pois bem, examinando minuciosamente os autos, bem 

como a execução de nº 1000357-98.2016.8.11.0040, constata-se que o 

embargante tinha prévio conhecimento dos imbróglios envolvendo as 

áreas que alega cultivar, consoante se depreende de trecho da certidão 

d e  i d .  2 8 8 3 9 9 4 5  c o l a c i o n a d a  n a  e x e c u ç ã o  d e  n º 

1000357-98.2016.8.11.0040: “(...) cientificamos o Cleiton Presser Schmitz 

acerca do teor do mandado, o qual disse que sabia que a área tinha “rolo” 

mas “o pessoal da Amaggi falou que podia plantar”, pois a mesma já havia 

ficado dois anos sem plantar.” Portanto, sua boa-fé não pode ser 

presumida, ao menos nesta fase de cognição sumária, estando ausente 

no caso em tela o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar. 

Além disso, o deferimento do pleito configuraria a antecipação do próprio 

mérito, sendo temerária decisão neste sentido. Oportuno ressaltar ainda 

que os embargos opostos são em desfavor de Cooperativa de Crédito 

Sicredi, razão pela qual o indeferimento da liminar não torna irreversível a 

tutela pretendida, eis que caso vencida a instituição ao final da demanda, 

não terá dificuldades em restituir o montante a que for condenada, uma 

vez que se trata de parte solvente. Sendo assim, pelas razões acima 

expostas, INDEFIRO a liminar vindicada. CITE-SE o embargado para, 

querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar a ação (artigo 679, do 

CPC), devendo ser observado com relação a citação o disposto no § 3° do 

artigo 677 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000357-98.2016.8.11.0040

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:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

MARCIO LUIZ HAAB (EXECUTADO)

JOSE AURELIO ZILLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000357-98.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MARCELO MARCOS 

WASEM, MARCIO LUIZ HAAB, JOSE AURELIO ZILLI Visto etc. Cuida-se de 

Execução ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

Sorriso – Sicredi Celeiro do MT em face de Marcelo Marcos Wasem e 

outros, sendo que, pela petição de id. 29292753, o executado defende 

que a penhora deferida nos autos recaiu sobre áreas efetivamente 

cultivadas pelo terceiro CLEITON PRESSER e com penhor de safra 

preferencial à empresa AMAGGI, de modo que pugna pela suspensão das 

medidas constritivas. Todavia, verifica-se que a análise de tal 

manifestação encontra-se prejudicada nos autos, eis que a matéria 

suscitada pelo executado será objeto de exame nos embargos de terceiro 

opostos sob o nº 1000829-60.2020.8.11.0040, não podendo o executado 

pleitear em nome próprio direito de terceiro, consoante vedação expressa 

do art. 18, do CPC. Noutra senda, ante o pedido formulado pelo exequente 

em id. 29603833 e, diante das informações acostadas na certidão de id. 

29672292 DEFIRO a extensão dos efeitos da decisão de id. 29220936 

apenas ao Armazém SIPAL. Por fim, previamente a análise das demais 

questões suscitadas em id. 29625676 revela-se necessário o 

cumprimento integral da ordem judicial exarada, com a devolução do 

respectivo mandado de penhora e juntada aos autos. Oportunamente, 

façam os autos conclusos. Às providências. Sorriso/MT, 03 de Março de 

2020. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000887-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDINEIA DE SOUZA SILVA SANTOS (INVENTARIANTE)

JESSICA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000887-63.2020.8.11.0040. 

INVENTARIANTE: CLAUDINEIA DE SOUZA SILVA SANTOS REQUERENTE: 

JESSICA SILVA DOS SANTOS, CAMILA SILVA DOS SANTOS DE CUJUS: 

JOSE CARLOS DOS SANTOS Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que o autor não cumpriu as determinações 

previstas no art. 660, do CPC, deixando de apresentar as informações 

quanto aos herdeiros e bens do espólio. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as irregularidades 

apontadas acima, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos 

termos do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001403-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001403-83.2020.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que os 

embargos foram distribuídos a este juízo equivocadamente, DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (AUTOR(A))

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REU)

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REU)

JULIANO MARTINS DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000451-07.2020.8.11.0040 Decisão Vistos etc. Cuida-se de 

ação declaratória de nulidade de instrumento particular c/c pedido de 

nulidade de CPR c/c apuração de débito c/c indenizatória c/c pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA 

VIVIANE DANTAS BALCEIRO em face de NEI SARAIVA DOS SANTOS, 

JULIANO MARTINS DE ALMEIDA e COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 28526104 e ss. Em id. 28944923 

deferiu o pedido de exibição dos documentos discriminados nos itens b.1, 

b.2, b.3 e b.4 da exordial e indeferiu o pedido de suspensão da 

exigibilidade e transmissibilidade dos títulos. Logo adiante, em id. 

29742863, os requeridos formulam pedido de tutela de urgência 

consistente no sequestro da totalidade da produção de soja da safra 

2019/2020, a ser colhida nas Fazendas Bacuri, Bela Vista e Guatambu, 

propriedades descritas em “instrumento particular de parceria para o 

exercício de atividade agrícola”, com área total de plantação de soja de 

2.500,00 (dois mil e quinhentos hectares). Sustentam terem a receber, em 

razão do instrumento particular de parceria, o percentual de 30% do 

resultado líquido dos produtos colhido, bem como o direito de 

administrarem o empreendimento agrícola e participarem da 

comercialização dos grãos. Entretanto, afirmam que os requerentes, após 

utilizarem da parceria para efetivação da lavoura, começaram a afastá-los 

do negócio agrícola, com o intuito de permanecerem com a totalidade dos 

grãos. Asseveram que a empresa da qual são sócios - Cooperlira - vem 

encontrando dificuldades para cumprimento da liminar de arresto deferida 

nos autos n. 1000527-31.2020.8.11.0040, inclusive, com o desvio de 

grãos. Afirmam também que já foram colhidos mais de 300 hectares de 

lavoura sem que se saiba o destino do produto, que é de fácil 

comercialização, justificando, portanto, o imediato deferimento do 

sequestro. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sem 

muitas delongas, válido destacar que conforme regra processual vigente, 

o pedido de tutela antecipada é formulado pelo autor, incumbindo a parte 

demandada a defesa. Entretanto, admite-se que o requerido pleiteie a 

antecipação de tutela quando da apresentação de defesa, devendo o 

mesmo valer-se da reconvenção. Nesse sentido, vejamos: AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

FORMULADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. 1. Na sistemática 

processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei 

admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa 

formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de 

reconvenção. 2. O novo CPC permite que a reconvenção seja proposta na 

mesma peça de defesa. Isso não significa que o réu não precise indicar 

com precisão que pretende reconvir. No caso, o réu não pretende 

reconvir, mas exige direito de formular pedido de tutela de urgência. 

Descabimento. 3. A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso 

das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando 

senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o 

réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção. 4. Recurso 

não provido. (AGRV. Nº: 2157186-62.2017.8.26.0000. COMARCA: SÃO 

PAULO (2ª VC). Relator: Melo Colombi). Contudo, no caso em tela, não 

tendo os requeridos proposto a reconvenção, incabível a análise do 

pedido de tutela formulado em id. 28944923. Outrossim, oportuno 

ressalvar que inexiste qualquer prejuízo a parte demandada, eis que 

indeferida a tutela antecipada pleiteada na exordial, de modo que, em caso 

de eventual descumprimento, poderá a parte interessada se valer da 

medida cabível (execução/arresto/sequestro, etc) para garantir seus 

direitos. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

formulado pelos requeridos em id. 28944923. No mais, CUMPRA-SE 

consoante decisão proferida em id. 28944923, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007916-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DOS SANTOS CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1007916-04.2019.8.11.0040. Sentença com Resolução do Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio consensual proposta por 

LUCIANE DOS SANTOS CARMO e ADEMILSON DO CARMO, qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 26120195 e ss. Manifestação do 

Parquet, id. 27211402. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A questão em tela se submete à 

ordem jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional nº 

66, promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 

226, § 6º, da CR, que diz: § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) (grifo 

e negrito nosso) Sobre a aplicação imediata do texto constitucional acima 

colacionado, a prestigiadíssima desembargadora MARIA BERENICE DIAS, 

afirma: “Ao ser excluída a parte final do indigitado dispositivo 

constitucional, desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão 

do divórcio, que cabe ser concedido sem prévia separação e sem o 

implemento de prazos. A partir de agora a única ação dissolutória do 

casamento é o divórcio que não mais exige a indicação da causa de pedir. 

(...) É necessário alertar que a novidade atinge as ações em andamento. 

Todos os processos de separação perderam o objeto por impossibilidade 

jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir tramitando 

demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. No entanto, como a pretensão do autor, ao propor a 

ação, era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema 

legal pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal 

instituto deixa de existir, ao invés de extinguir a ação cabe transformá-la 

em ação de divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo objeto de 

discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, partilha de 

bens, etc. Mas o divórcio cabe ser decretado de imediato. De um modo 

geral, nas ações de separação não há inconformidade de nenhuma das 

partes quanto a dissolução da sociedade conjugal. Somente era utilizado 

dito procedimento por determinação legal, que impunha a indicação de uma 

causa de pedir: decurso do prazo da separação ou imputação da culpa ao 

réu. Como o fundamento do pedido não cabe mais ser questionada, deixa 

de ser necessária qualquer motivação para o decreto da dissolução do 

casamento. Como o pedido de separação tornou-se juridicamente 

impossível, ocorreu a superveniência de fato extintivo ao direito objeto da 

ação, o que precisa ser reconhecido de ofício pelo juiz (CPC 462). Deste 

modo sequer há a necessidade de a alteração ser requerida pelas partes. 

Somente na hipótese de haver expressa oposição de ambos os 

separandos à concessão divórcio deve o juiz decretar a extinção do 

processo.” (DIAS, Maria Berenice Dias. Artigo EC 66/10 – E agora?. 

Disponível no sítio www.mariaberenice.com.br/pt/ec-66-2010--

-e-agora.cont em 23.11.2010) Nesse sentido, oportuna ainda a lição de 

RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, vejamos: É possível que haja resistência 

de alguns em entender que a separação judicial foi extinta de nossa 

organização jurídica. Mas, para estas possíveis resistências, basta 

lembrar os mais elementares preceitos que sustentam a ciência jurídica: a 

interpretação da norma deve estar contextualizada, inclusive 

historicamente. O argumento finalístico é que a Constituição da República 

extirpou totalmente de seu corpo normativo a única referência que se 

fazia à separação judicial. Portanto, ela não apenas retirou os prazos, mas 

também o requisito obrigatório ou voluntário da prévia separação judicial 

ao divórcio por conversão. Qual seria o objetivo de se manter vigente a 
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separação judicial se ela não pode mais ser convertida em divórcio? Não 

há nenhuma razão prática e lógica para a sua manutenção. Se alguém 

insistir em se separar judicialmente, após a Emenda Constitucional nº 

66/2010, não poderá transformar mais tal separação em divórcio, se o 

quiser, terá que propor o divórcio direto. Não podemos perder o contexto, 

a história e o fim social da anterior redação do § 6º do artigo 226: 

converter em divórcio a separação judicial. E, se não se pode mais 

convertê-la em divórcio, ela perde sua razão lógica de existência. 

(PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A Emenda Constitucional nº 66/2010: 

Semelhanças, Diferenças e Inutilidades entre Separação e Divórcio e o 

Direito Intertemporal, IBDFAM 20 de julho de 2010, Disponível em: ). Com 

efeito, a Emenda Constitucional n. 66 limitou-se a admitir a possibilidade de 

concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a 

exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal de 

separação fática, para o divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo 

objeto de discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, 

partilha de bens, mas, como já dito o divórcio cabe ser decretado 

imediatamente. Infere-se, portanto, que não há mais necessidade para 

obter o divórcio, o preenchimento do lapso temporal de dois anos de 

separação de fato do casal, podendo o mesmo ser decretado de plano. 

Ademais, observa-se que as partes consensualmente acordaram quanto 

a partilha dos bens, guarda dos filhos menores e alimentos em favor dos 

mesmos. Isto posto, ante o reconhecimento da procedência do pedido 

inicial, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

procedimento, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de 

Processo Civil e o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do casal 

ADEMILSON DO CARMO e LUCIANE DOS SANTOS CARMO, anotando que 

a requerida voltará a usar o nome de solteira, a saber: LUCIANE DOS 

SANTOS DE BARROS. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá 

ser certificado, EXPEÇAM-SE os ofícios pertinentes. Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002260-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RAFALSKI NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUETENE ORANE DE OLIVEIRA NETO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002260-03.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 18353259), com o qual aquiesceu o Parquet (id. 

24424748), HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, que passa a 

fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais 

efeito, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que defiro a AJG em favor das partes. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006935-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1008351-75.2019.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da certidão de id. 29615633, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Sobre o assunto, o Código de Processo 

Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 290. Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 

Assim, tendo o autor deixado de comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, consoante se observa pela certidão de id. 29615633, 

a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO a petição inicial, determinando o 

cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento 

nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. SEM 

CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU HELLSTROM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN AUGUSTO LEITE GONCALVES (REU)

 

1004669-15.2019.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 05/05/2020, às 10:00 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU HELLSTROM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN AUGUSTO LEITE GONCALVES (REU)

 

1004669-15.2019.8.11.0040 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, NA PESSOA DE SUA 

PROCURADORA, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 05/05/2020, às 10:00 hrs, no Cejusc desta Comarca.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU HELLSTROM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN AUGUSTO LEITE GONCALVES (REU)

 

1004669-15.2019.8.11.0040 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 fornecer o endereço 

completo da parte requerida, nos termos do art. 319, II do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005421-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILSON GABRIEL PADILHA DOS SANTOS OAB - MT26546/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))

 

1005421-84.2019.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 05/05/2020, às 09:00 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005421-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILSON GABRIEL PADILHA DOS SANTOS OAB - MT26546/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))

 

1005421-84.2019.8.11.0040 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 E REQUERIDA, NA PESSOA 

DE SEUS PROCURADORES, a fim de comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia 05/05/2020, às 09:00 hrs, para a 

realização de audiência de conciliação no Cejusc desta Comarca.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001729-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERMILO JOSE DALLA VECCHIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Doutor Renato Ogata (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Antes de analisar o pedido de penhora online 

(BANCENJUD/RENAJUD/INFOJUD), INTIME-SE a parte exequente para, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, apresentar o CPF da parte executada, uma vez que 

tal informação é imprescindível para consulta nos referidos sistemas. 

Apresentado, façam-me os autos conclusos. Decorrido o prazo em 

branco sem , INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, impulsionar o feito, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002060-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (EXECUTADO)

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito trazendo 

a memória atualizada do débito, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002060-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (EXECUTADO)

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

requerente, através de seu advogado, para requerer o que entender de 

direito. Sorriso, 26 de setembro de 2017. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001344-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CASONATTO (REQUERIDO)

ROBERTO CASONATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001344-95.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 3 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007505-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. L. (AUTOR(A))

ALESSANDRA MONTEIRO LEITE COSTA (AUTOR(A))

RICARDO COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007505-58.2019.8.11.0040 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208899 Nr: 2828-02.2019.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELFONSO BUENO SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução de correspondência, impulsiono os autos, 

intimando a parte autora, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001357-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo 

qual a requerente, BANCO BRADESCO, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse de AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, em decorrência do contrato indicado no ID 29793121 em que se vê 

a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é 

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

necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se 

verifica pela notificação extrajudicial entregue no endereço informado no 

contrato (ID 29793124). Acolho os argumentos da autora, eis que verifico 

que esta comprovou a mora da parte requerida. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez 

que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a liminar de busca e 

apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão porque EXPEÇA-SE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, com as seguintes 

advertências: I-) O devedor fiduciante poderá, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, 

conforme o cálculo apresentado pelo credor (ID 29793126), recebendo o 

bem livre de ônus; II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse 

do bem se consolidará no patrimônio do credor fiduciário; III-) Também do 

cumprimento da liminar CONTARÁ O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para 

responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para 

discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a apreensão, o veículo 

será depositado em mãos do representante legal do autor. Transcorrido o 

prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para que NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008946-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHAN NOE ADAM (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 29260635. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004457-28.2018.8.11.0040

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:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (REU)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 14889294. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA ALVES TOLENTINO (EXECUTADO)

FATIMA ALVES TOLENTINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002601-63.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB 

EMPRESARIAL MT EXECUTADO: FATIMA ALVES TOLENTINO - ME, 

FATIMA ALVES TOLENTINO Vistos etc., Conclusão Indevida. Cumpra-se 

conforme Id 25664685. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000650-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação 

aos Emabrgos Monitórios.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003420-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BAGGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN SARATT MEZOMO (EXECUTADO)

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1003420 -63 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte (?), para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de SANTA MARIA/RS, com a finalidade de 

CITAÇÃO E DEMAIS ATOS, devendo ser comprovado nos autos o 

preparo, para posterior remessa da deprecata via malote digital ou 

distribuição no PJE do Juízo Deprecado. Sorriso/MT, 03/03/2020.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001312-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIOM BRASIL FRANQUIAS LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO EDUARDO PESSINI OAB - SP176762 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA APARECIDA MUNARO - ME (REQUERIDO)

CAMILA APARECIDA MUNARO (REQUERIDO)

 

encaminhando ofício solicitando nova data audiência De : Sorriso - 3 Vara  

Assunto : encaminhando ofício solicitando nova data audiência Para : 

campinas1cv@tjsp.jus.br Seg, 06 de mai de 2019 17:06 1 anexo 

Senhores, Encaminho Ofício nº 239/2019, para conhecimento e 

providências. Favor acusar o recebimento. Att. Cleusa Teresinha da Silva 

Técnica Judiciária 1001312-27.2019.8.11.0040.pdf 41 KB

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002880-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FRITSCH VANZELLA (EXEQUENTE)

JAUDENES VANZELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN SARATT MEZOMO (EXECUTADO)

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1002880 -49 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de SANTA MARIA-RS, com a finalidade de 

CITAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital ou distribuição no PJE do Juízo 

Deprecado. Sorriso/MT, 03/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADONIR GAZIERO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1001519 -94 .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 manifestar-se acerca da impugnação aos 

embargos, no prazo legal. Sorriso/MT, 03/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002275-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Processo  n º  1002275 -40 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar 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, 

03/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002725-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. S. S. (REQUERENTE)

M. R. S. S. (REQUERENTE)

MARINETE DA SILVA RUFINO (REQUERENTE)

M. R. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCLEONE SILVA SANTOS (REQUERIDO)

MARINETE DA SILVA RUFINO (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1002725 -12 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar 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, 

03/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002489-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISOL RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (REU)

 

Processo  n º  1002489 -60 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar 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, 

03/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003289-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. B. (REQUERENTE)

T. F. B. (REQUERENTE)

ADRIANE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BUSSOLARO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - 666.525.960-91 (PROCURADOR)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - 705.639.000-59 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº : 1003289-88.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 3 de março de 

2020.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003454-38.2018.8.11.0040

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:

FELIPE MEES NICOLODI (REU)

VANESSA NICOLODI (REU)

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELANE MAYOLO OAB - RS27805 (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1003454-38 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte REQUERENTE, para no prazo legal, apresentar impugnação 

aos EMBARGOS MONITÓRIOS. Sorriso/MT, 3 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RESSATO MAZINI (EXECUTADO)

 

Processo nº : 1000914-17.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 3 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007332-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX NOGUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de quinze dias, 

requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007332-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX NOGUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de quinze dias, 

requerendo o que de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE ROQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE ROQUE (REU)

SONIA DE ROQUE (REU)

ELIANE DE ROQUE (REU)

ODIRLEI ROQUE (REU)

SIDNEI DE ROQUE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo nº : 1000958-07.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 3 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003041-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n º :  1003041-88 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 3 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002964-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANNESSA HALLENNE MARTINS DE SOUSA OAB - MA11323 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. E. D. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo  n º  1002964 -79 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 03/03/2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48540 Nr: 5512-80.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA PALAVRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA 

- OAB:24.851-O, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 
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BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

do ofício de fls.475/476, no prazo de quinze dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003947-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003947-78.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ADEMIR MULLER EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc., Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos 

nº 2395-03.2016.8.11.0040. Conforme restou demonstrado, a parte 

requerida efetuou o pagamento da condenação dos autos principais 

sendo inclusive proferida decisão de extinção da execução pelo 

pagamento, na forma do artigo 924, II, CPC. Deste modo, e sem delongas, 

resta evidente a ausência de interesse de agir decorrente da perda 

superveniente do objeto dos presentes embargos à execução. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

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

de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007478-75.2019.8.11.0040

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:

EMERSON GONCALVES (REU)

E. GONCALVES CARGAS - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007478-75.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REU: E. GONCALVES CARGAS - ME, 

EMERSON GONCALVES Vistos etc., Entre um ato e outro, e após o regular 

trâmite processual, as partes apresentaram petição conjunta de acordo, 

pugnando por sua homologação judicial. Pois bem. A causa versa sobre 

direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, 

verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do 

processo, caso haja descumprimento do acordo, o cumprimento de 

sentença deverá ser realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018, não se justificando mais a 

suspenção/sobrestamento do presente feito, o qual tem forma física. 

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional. Além 

disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela Diretoria do 

Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na celeridade, 

eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços judiciários, 

otimização dos serviços da Central de Arquivamento e Arrecadação, 

resolveu o seguinte: “Art. 1º - Tratando-se de processos de 

conhecimento, com trânsito em julgado e encaminhados à Central de 

Arquivamento e Arrecadação (CAA) após o prazo estabelecido do art. 

611, da CNGC, para o ajuizamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que 

deverá ser feito via sistema PJe, caberá ao postulante instruir o pedido 

com cópia da sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento; Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve 

desconsiderar, salvo decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA 

FUNCIONAL estabelecida no art. 516, inc. II, do CPC; Art. 3º - A 

distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS CUSTAS 

PROCESSUAIS; Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o 

desarquivamento dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, 

por qualquer interessado Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor 

na data de sua publicação no DJE, revogando-se as disposições em 

contrário.” (grifei) No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, 

dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, desnecessária 

a intimação das partes. Custas e honorários advocatícios, se houver, na 

forma transigida pelas partes no acordo. P.C. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006057-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BALZAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006057-84.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RAFAEL BALZAN Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de RAFAEL BALZAN, ambos qualificados nos autos. Alega a parte 

autora, em síntese, que concedeu um financiamento ao requerido no valor 

de R$ 22.127,78 (vinte e dois mil e cento e vinte e sete reais e setenta e 

oito centavos), a ser pago mediante 48 prestações mensais no valor de 

R$ 759,86 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis 

centavos), mediante o contrato de financiamento n.º 0115712150, tendo 

como objeto o veículo automotor de Marca: CHEVROLET, Modelo: MODELO 

S-10 CS ADV 4X2 2.4 8V, Ano: 09/10, Cor: BRANCA, Chassi: 

9BG124HF0AC430721, Renavam: 192262521, Placa: NCH-9021. Diante do 

inadimplemento do réu-devedor, requereu, liminarmente, a busca e 

apreensão do veículo, com a posterior consolidação da posse e 

propriedade sobre o bem. A inicial veio instruída com documentos. Liminar 

deferida no ID n.º 16612442 e cumprida conforme ID n.º 16683848. A 

parte requerida fora devidamente citada, porém deixou de apresentar 

resposta (ID n.º 16683866). Manifestação da parte requerida oferecendo 

proposta de acordo no ID n.º 16777390. Proposta recusada pela parte 

autora no ID n.º 21085139. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, versando o presente processo sobre matéria unicamente de 

direito e, verificando-se a desnecessidade de dilação probatória, o feito 

comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Registro que o julgamento antecipado da lide, “in 

casu”, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 
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contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença de mérito seja proferida, evitando-se que a causa tenha 

seu desfecho protraído. DA REVELIA Embora devidamente citada (ID n.º 

16683866) a parte requerida deixou decorrer o prazo legal para contestar, 

razão pela qual, aplico os EFEITOS DA REVELIA, nos termos do artigo 344 

do CPC. Todavia, convém observar que a revelia é o efeito da falta de 

contestação do réu, em que se presumem como verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível, como é o 

caso dos autos. No entanto “o efeito da revelia não induz procedência do 

pedido e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os 

fatos fictamente comprovados” (STJ-4ªT.: RSTJ100/1183 e RSTJ 53/335). 

MÉRITO Verificado o inadimplemento, está a parte requerente legitimada a 

postular a restituição do bem oferecido em garantia, com vistas à 

consolidação da posse e de sua propriedade, até então havida como 

resolúvel. Calha assentar que nas ações de busca e apreensão fundadas 

em contrato com cláusula de alienação fiduciária, a mora do devedor 

opera-se ex re, ocorrendo independentemente de qualquer interpelação 

judicial ou extrajudicial pelo credor, uma vez que decorre do simples 

vencimento do prazo para pagamento. Apenas sua notificação prévia é 

exigida pela Lei. Referida mora pode ser comprovada com a entrega no 

endereço declinado no contrato de singela carta emitida pela própria 

credora-fiduciária, encaminhada pela via postal; por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos; ou pelo 

protesto do título, facultado ao credor, conforme preconizado pelo art. 2.º. 

§ 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. Confira-se: “§ 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”. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2.º do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, 

ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser concedida 

liminarmente e até mesmo apreciada em plantão judiciário. Dicção do art. 

3.º, do mesmo Decreto-Lei. Assim é o entendimento da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 72 - A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. De 

antemão, calha frisar que o Tabelião possui fé pública conferida pelo art. 

3º da Lei n.º 8.935/1994, sendo os atos por ele praticados considerados 

autênticos, salvo prova em contrário. Desse modo, demonstrado que a 

notificação extrajudicial foi enviada pela parte requerente no endereço 

constante no contrato (ID 159402020), resta comprovada a mora do 

devedor nos regulares termos da referida Lei. A propósito, colaciono os 

seguintes julgados: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO-ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA-COMPROVAÇÃO DA MORA-NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ASSINADA POR TERCEIRO-VALIDADE-PRESSUPOSTOS ATENDIDOS 

PARA A LIMINAR. 1. Em consonância com o conteúdo disposta no §2°, do 

art. 2°, do Decreto-Lei 911/69, é possível a busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente em sede liminar, diante da demonstração da 

existência de vínculo contratual entre as partes e da comprovação da 

situação de mora, por meio de notificação extrajudicial, por carta 

registrada com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço do 

devedor fiduciante, ainda que assinado por terceiro. (TJMG-AI 

1000190200881001mg, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 01/07/2019, Data de Publicação: 

03/07/2019). “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. VIA 

RESIDUAL. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 

número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e 

Apreensão de veículo à comprovação da devida constituição em mora do 

devedor. 2. A mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas 

obrigatoriamente a ser recebida no endereço constante do instrumento 

contratual. 3. Em Ação de Busca e Apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, a constituição em mora do devedor é requisito essencial 

(Súmula 72 do STJ). 4. Impõe-se a extinção do processo sem resolução 

de mérito no caso de descumprimento da decisão que determina a Emenda 

a  I n i c i a l .  5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  n ã o  p r o v i d o ” . 

(TJ-DF-07118200420178070003-0711820-04.2017.8.07.0003, Relator: 

EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/08/2018, 8ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018); “APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE 

PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO-DESPROVIDO. Para a 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJAgRgnoAREsp520179/RS). A 

prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório 

de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação 

fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto 

processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), 

sendo dispensada sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS)”. (Ap 

3850/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018); 

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM 

CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias 

que, veiculadas no Recurso Especial e dirimidas na decisão agravada, não 

são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da 

orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, 

em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de 

notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e 

documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a 

notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno 

desprovido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-EDcl-AREsp 792.444; 

Proc. 2015/0252188-0; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 

03/05/2018; DJE 11/05/2018; pág. 1124); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA. PROTESTO MEDIANTE CARTÓRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO 

DEVEDOR. REQUISITOS DO ART. 3O DO DECRETO-LEI Nº 911/69 

PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) 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. (Art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 

13.043/14). 2) A agravante cumpriu os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, quais sejam, a celebração entre as partes de Cédula de Crédito 

Bancária com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor, 

comprovação da mora, mediante protesto do título realizada em Cartório, 

com intimação do devedor por edital após tentativa de localização e 

planilha atualizada do débito. 3) Recurso conhecido e provido para, 

reformando a r. Sentença, determinar a busca e apreensão do objeto do 

contrato entabulado”. (TJ-ES; AI 0002154-29.2018.8.08.0012; Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 

17/04/2018; DJES 30/04/2018). Nessa conjuntura, a mora da parte 

devedora está suficientemente comprovada, assim como a restrição em 

garantia imposta sobre o bem no instrumento contratual, bem este 

perfeitamente individualizado, suficientemente descrito no pacto. O que 

autorizou a liminar. Assim, apreendido o bem alienado fiduciariamente, 

conforme os termos do contrato de mútuo e não purgada a mora, a teor do 

disposto no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, no quinquídio 

legal, resta consolidada a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem 

descrito no auto de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, ora 

autor. Importante assentar que cabe às repartições públicas competentes, 

se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre apenas do ônus da 

propriedade fiduciária, conforme autorizado pelo § 1.º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas do interessado ou responsável 

contratualmente. Eventuais multas, tributos e quaisquer outros encargos 

ou ônus acompanham o bem e são, por isso, obrigação propter rem, de 

responsabilidade de quem o detém. Sendo assim, torna-se imperativo 

reconhecer a procedência da presente ação, com a condenação da parte 

requerida nos ônus sucumbenciais, ressalvada a questão das multas, 

tributos e outros encargos, que acompanham o veículo. Sem prejuízo do 

resultado desta causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o 

disposto no § 4.º do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua 
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parte final, no sentido de entregar ao devedor fiduciante eventual saldo 

porventura apurado, depois de vendido o bem, liquidando o crédito e 

glosadas as despesas inerentes, in verbis: § 4º No caso de 

inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode 

vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu 

crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor 

o saldo porventura apurado, se houver. Por todo exposto, com fulcro nos 

artigos 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, 

confirmando a liminar deferida (ID n.º 16612442), e declarando 

consolidada a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem objeto dos 

autos no patrimônio do credor fiduciário, ora autor, cumprindo o explicitado 

no parágrafo anterior. Condeno a parte requerida a pagar as custas e as 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro 

em 10%, do valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 82, 84 e 85, § 

2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Interposto recurso de 

apelação, independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a 

parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001102-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001102-73.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: SOLANGE DA SILVA REQUERIDO: LAZARO SILVA 

RODRIGUES Vistos etc., LUDIMILA DA SILVA RODRIGUES e LUCAS DA 

SILVA RODRIGUES, representados por sua genitora e também autora 

SOLANGE DA SILVA devidamente qualificada, ajuizou o presente pedido 

de Alvará Judicial para levantamento do saldo em conta do FGTS e do 

Consócio Honda em nome do de cujus LAZARO SILVA RODRIGUES. 

Sustenta, em síntese, que filhos e companheira do de cujus e que, por 

isso, faz jus ao recebimento da quantia, na forma da Lei 6.858/80. A inicial 

veio instruída com documentos. Recebida a inicial, foram deferidos os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora e determinada a 

expedição de ofício ao INSS e à Caixa Econômica Federal, ao banco 

Bradesco e ao Consórcio Honda, que apresentaram resposta, conforme 

Ids 19213368, 19733343, 20903312 e 25031592. Instado a se manifestar, 

o MPE manifestou favoravelmente ao pedido de levantamento dos valores 

conforme postulado na inicial. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre pontuar que o 

alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária pelo qual se 

pretende obter permissão para a prática de um ato, no caso, a autorização 

para o levantamento de saldo de FGTS junto à Caixa Econômica Federal 

pertencente ao falecido LAZARO SILVA RODRIGUES. Com efeito, a Lei 

6.858/80 possibilita o levantamento de valores relativos a FGTS e 

PIS-PASEP pelos dependentes habilitados perante o INSS ou, na sua falta, 

pelos respectivos sucessores da lei civil, independentemente de inventário 

ou arrolamento. A legitimidade ativa ainda é expressamente conferida pelo 

artigo 5º do Decreto 85.845/81, “in verbis”: “na falta de dependentes, 

farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto 

os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário 

ou arrolamento”. É certo, ademais, que, nos termos do Decreto 85.845/81, 

tal permissão aplica-se igualmente para o levantamento de “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” (art. 1º, inciso V). Em 

análise aos documentos carreados aos autos, verifica-se que os 

requerentes são herdeiros do de cujus, o qual faleceu 06/06/2015. Não há 

notícias de outros bens a inventariar. No mais, conforme ofício enviado no 

Id 19733343, não existem outros dependentes habilitados ativos 

cadastrados no INSS, restando afastada a exigência contida no art. 6º do 

Decreto 85.845/81, pelo que fica autorizado o imediato levantamento da 

verba. Em respostas ao ofício expedido por este juízo a Caixa Econômica 

Federal informou a inexistência de saldo de FGTS do de cujus, conforme 

extrato de Id 19213368. Lado outro, verifico que inexiste saldo positivo em 

conta bancária pertencente ao de cujus no Banco Bradesco e, conforme 

se nota da manifestação de Id 22198489 os requerentes já atenderam as 

orientações da operadora do Consórcio Honda para verificar a existência 

de cobertura securitária do consórcio contratado. Sendo assim, DEFIRO a 

expedição do alvará pretendido, AUTORIZANDO a requente SOLANGE DA 

SILVA a efetuar o levantamento de 50% dos valores relativos ao saldo do 

FGTS constante dos extratos de Id 19213368, ressalvados 

expressamente direitos de terceiros ou de herdeiros não mencionados 

neste processo. Consigno que em relação aos herdeiros menores, 

LUDIMILA DA SILVA RODRIGUES e LUCAS DA SILVA RODRIGUES, deverá 

ser aberta uma conta poupança em seus nomes para o depósito dos 

valores a receber (metade do valor para casa um), a qual deverá ficar 

bloqueada para saque, sendo que qualquer movimentação dependerá de 

autorização judicial, ouvido o MPE. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás. Em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001032-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PJe nº. 1001032-90.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, Diante da concordância 

expressa do executado (id. 24519785), HOMOLOGO os cálculos do 

exequente (id. 24153343) para que surtam seus efeitos jurídicos e legais. 

Escoado o prazo recursal, certifique-se. Empós, expeça-se o competente 

Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor), com posterior remessa 

ao TRF da 1º Região com cópias de todo o necessário. Após, arquive-se o 

presente feito, sem baixa na distribuição, até a informação do pagamento 

pelo executado. Informado o pagamento, intime-se a parte exequente por 

meio de seu advogado (a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento definitivo do feito. Nada 

postulado, sem a necessidade de nova determinação, arquive-se com 

baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sorriso/MT, 02 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001147-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO BAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001147-14.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

EDUARDO APARECIDO BAUER EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Verifico que, intimado, o executado 

manifestou concordância com os cálculos apresentados (ID nº 21371861), 

portanto, cabe a este Juízo apenas homologar os cálculos elaborados pela 

parte exequente. Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pelo exequente, com a 

anuência do executado. Expeçam-se as guias requisitando o pagamento 

devido por meio precatório/RPV. Após, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a informação do COREJ quanto 
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ao pagamento do RPV/precatório expedido. Disponibilizados os créditos, 

expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos valores à 

conta indicada pela parte exequente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 2 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004515-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNIR MARIA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1004515-31.2018.8.11.0040 VISTOS 

ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

Designo o dia 8 de abril de 2020, às 12h00min para realização da perícia 

médica, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001130-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LEONI MAINARDI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001130-07.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

NAIR LEONI MAINARDI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Nair Leoni Mainardi ajuíza a presente “Ação Previdenciária” 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

no autos, almejando liminarmente a concessão de aposentadoria por idade 

híbrida. Aduz ter 68 anos de idade, bem como, iniciado suas atividades 

campesinas em 1964 aos 13 anos de idade, desenvolvendo atividade 

campesina em regime de economia familiar. Em agosto de 1969, a autora 

se casou com Nelson Souza Mainardi e o casal permaneceu na 

propriedade rural dos pais da autora, onde todos desenvolviam atividade 

rural, em regime de economia familiar. Permaneceram nessa atividade até 

1972. Verbera que requereu a concessão da aposentadoria na via 

administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento da 

falta de carência legalmente exigida. Requer a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 
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03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão de aposentadoria híbrida, ao argumento de preencher os 

requisitos legais, portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de aposentadoria na espécie pretendida pela 

parte requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão 

da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito, não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 26 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006012-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe 1006012-46.2019.811.0040 VISTOS ETC, 

Dorival Francisco da Silva manejou o presente “Cumprimento de Sentença” 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS almejando receber 

valores oriundos da condenação do executado em pagar em favor do 

exequente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez nos 

autos nº 5980-68.2013.811.0040 (Código 103010). Requer a citação da 

autarquia executada, bem como, a concessão de gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade 

da justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” exclusivamente por pessoa natural.” 

Outrossim, o art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a 

fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Do cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a 

autarquia executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente (ID nº 

26103571), nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil. “Art. 

535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 

arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa 

do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da 

sentença.” (...) Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se. Após, 

expeça-se a competente guia requisitória de pagamento de pequeno valor 

– RPV, com posterior remessa dos autos ao arquivo provisório, sem 

baixas na distribuição, até a informação do pagamento pela autarquia 

executada. Havendo impugnação, vistas à parte exequente por meio de 

seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001216-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENO EGON MILKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (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 1001216-75.2020.811.0040 VISTOS ETC, 

Eno Egon Milke ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do INSS – 
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Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

almejando a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. 

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça De 

plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte requerente a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. 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, 28 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEMIR ROSSETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001316-30.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALCEMIR ROSSETTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Alcemir Rossetti ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência 

Social e exerce a atividade de motorista, contudo, se encontra 

incapacitado para as atividades laborativas em virtude de ter adquirido as 

patologias “M544 – lumbago com ciática, M19 – artrose, M51 – transtornos 

de disco intervertebrais, M51.1- transtornos de discos lombares, M21 – 

deformidades adquiridas dos membros, M79 – transtornos dos tecidos 

moles, M48.3 – espondilopatia traumática, M54.5 – dor lombar, G58 – 

mononeuropatias”. Narra que recebeu auxílio-doença no período de 

Setembro/2015 até março/2016, e novamente de 04/09/2019 até 

10/10/2019, quando o benefício foi indevidamente cessado ao fundamento 

de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitado para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 
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dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 12h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 3 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006045-07.2017.8.11.0040

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

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA E PARRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

 

PJe nº. 1003648-09.2016.8.11.0040 Requerente: Aparecida Ananir Luiz 

Alves Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Aparecida Ananir Luiz Alves ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de pensão por morte 

rural. Para tanto, asseverou que desde 1980 manteve união estável com 

Valdomiro Jorge dos Santos, falecido em 23/08/2014, segurado especial 

da Previdência Social na condição de rurícola, bem como, dependente do 

segurado, pois, era quem provia o sustento da família que é composta por 

mais 4 (quatro) filhos vindos da união, portanto, fazendo jus ao benefício. 

Narrou que requereu a concessão do benefício na via administrativa, no 

entanto, indeferido pela autarquia ré ao argumento da ausência de 

comprovação da qualidade do “de cujus” como segurado especial da 

Previdência Social. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência 

dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 

5524349), o requerido arguiu preliminarmente os efeitos da prescrição 

quinquenal. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos, ao 

fundamento da carência de comprovação da qualidade de segurado 

especial do falecido. Juntou documentos. Réplica id. 5861892 Saneador id. 

5878798 afastou a preliminar suscitada pelo requerido e, de outro lado, 

acolheu o pedido de produção de prova testemunhal. Audiência realizada 

(id. 8231552) oportunidade em que foi deferido o pedido de oitiva da 

testemunha arrolada pela autora via carta precatória à comarca de 

Presidente Médici-RO. A testemunha foi oitiva (mídia digital id`s. 1100140, 

11009142, 11009154 e 11009159). Alegações finais pela autora id. 

24051838. É o necessário. Decido. Como relatado, pretende a autora obter 

provimento judicial lhe assegurando o benefício previdenciário de pensão 

por morte, sob a alegação de que era companheira de Valdomiro Jorge 

dos Santos, segurado especial da Previdência Social na qualidade de 

rurícola e falecido em 23/08/2014, conforme certidão de óbito acostada 

aos autos. Em defesa, a autarquia sustentou que não há comprovação de 

que o “de cujus” matinha a qualidade de segurado especial, impondo assim 

a improcedência do pedido. Como sabido, é assegurada a pensão por 

morte ao conjunto de dependentes do segurado, aposentado ou não, a 

contar da data do óbito ou do requerimento administrativo, conforme 

dispõe o art. 74 da Lei nº 8.213/91, desde que comprovada a qualidade 

especial do instituidor do benefício. Vencida tal premissa, vale observar 

que a atividade campesina do instituidor no momento do óbito deve ser 

exercida com os demais membros da família, em regime de subsistência e 

economia familiar. Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

FALECIMENTO DE ESPOSA TRABALHADORA RURAL NA VIGÊNCIA DA 

LEI Nº 8.213/91 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. REGIME 

DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO. I- As provas exibidas 

descaracterizam a alegada atividade da falecida como pequena produtora 

rural em regime de economia familiar, no qual o trabalho dos membros da 

família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições 

de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. II- 

Apelação do INSS provida.” (TRF-3 - AC: 00092354920174039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de 

Julgamento: 07/08/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:22/08/2017) No caso dos autos, não há comprovação de 

que atividade campesina do falecido/instituidor era mantida em conjunto 

por toda família, circunstância que afasta sua qualidade de rurícola e, de 

consequência, obsta a concessão do benefício postulado pela autora. 

Nessa toada, ainda que acostados aos autos alguns documentos que 

indiquem início de prova material da atividade campesina do falecido, 

embora todos datados entre 2012/2014, o extrato do CNIS da autora (id. 

5524357) revela que a mesma manteve atividade urbana como doméstica 

entre 1994 a 2014, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, inclusive, gozando 

do benefício de auxílio-doença entre 18/05/2016 a 31/05/2017. Ademais, 

em consulta ao Sistema PJe do TJ/MT, constatei a existência de uma 
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demanda ajuizada pela autora em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Sinop-MT, autos n° 1008114-87.2017.8.11.0015, no qual se 

qualifica no preâmbulo da inicial igualmente como doméstica. Aliás, ao que 

tudo indica, a cidade e comarca de Sinop-MT é, de fato, o domicílio da 

autora, considerando o endereço informado naqueles autos como sendo 

na Rua Dos Xaxins, n° 1835, Bairro Jardim Novo Estado, Sinop-MT, 

acompanhado de seu comprovante, assim como a ausência do 

comprovante de endereço nestes autos, aliado ainda ao teor da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça (id. 7232896), que assim certificou, verbis: “(...) 

Dirigi-me ao endereço descrito, e lá estando, após as formalidades legais 

e de estilo, não foi possível proceder á INTIMAÇÃO da parte autora 

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES, em virtude de não localizá-la no 

endereço, conforme informações da Srº Luana, que trabalha no local 

“Chiquinho Sorvetes”, onde dissera não conhecer a pessoa procurada. 

(...)” Com efeito, não verifico satisfatoriamente a comprovação da 

qualidade de segurado especial do “de cujus” instituidor, na forma do art. 

11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ônus da requerente (art. 373, inciso I, do 

CPC[1]), tendo em vista que o falecido não se trata de trabalhador rural 

que exerceu suas atividades em regime de economia familiar, ou seja, em 

trabalho realizado pelos membros da família, indispensável para sua 

subsistência e em condições mútuas de dependência e colaboração. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE 

ESPOSA TRABALHADORA RURAL NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 COM 

A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. CONJUNTO NÃO HARMÔNICA. 

I- As provas exibidas e os depoimentos testemunhais descaracterizam a 

alegada atividade da falecida como trabalhadora rural. II- Apelação 

improvida. (TRF-3 - AC: 00108532920174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

22/05/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/06/2017) A prova testemunhal produzida nos autos por sua vez 

em nada corroborou com a comprovação da atividade rural do falecido em 

regime de economia familiar e desempenhada por todos os membros do 

grupo familiar, pois tão somente confirmou o fato de o “de cujus” manter 

uma área de terra no Estado de Rondônia, assim como que a requerente 

há tempos mora no Estado de Mato Grosso, na companhia dos filhos. 

(mídia digital id`s. 1100140, 11009142, 11009154 e 11009159) De rigor, 

portanto, a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no §2° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária ante a concessão da gratuidade da justiça concedida à autora, 

na forma do art. 98, §3° do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de janeiro 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 373. O ônus 

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

(...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001178-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

VISTOS ETC, Cícero Pereira da Silva ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, almejando liminarmente a concessão 

do benefício assistencial ao idoso. Assevera que requereu a concessão 

do benefício na via administrativa, no entanto, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao fundamento de que “renda per capita familiar igual ou 

superior a ¼ do salário mínimo vigente na data do requerimento” o que não 

prospera. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu 

a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da 

justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de prestação continuada de assistência social ao 

idoso, sustentando, em suma, preencher os requisitos legais (idade 

superior a 60 anos e estado de miserabilidade do grupo familiar), de modo 

que imperiosa a concessão do benefício nesta fase de cognição sumária, 

e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma 

definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no 

Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. 

Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela 

final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento do 

benefício na espécie pretendida pela parte requerente, o caso é de análise 

dos requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, bem como os documentos 

acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não vislumbro de 

plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a comprovação da 

deficiência do postulante, bem como, o quadro de miserabilidade do grupo 

familiar. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 
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de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Do estudo 

socioeconômico Determino a realização de estudo socioeconômico na 

residência da requerente, a ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar desta comarca, a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a 

requerente? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

autora e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência do 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica do postulante. Cite-se a parte requerida, com vistas dos 

autos, para, querendo, responder à presente demanda, no prazo legal, 

que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo 

Civil. 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, 3 de março de 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001097-17.2020.8.11.0040
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001097-17.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS AMANCIO DA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, José Carlos Amâncio da Costa ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “grave doença degenerativa na 

coluna”. Narra que requereu o benefício administrativamente, todavia, o 

pedido foi negado pela autarquia ré, ao argumento de “ausência de 

incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 11h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 
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nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 26 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002970-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI PERONDI (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: 1002970-86.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Antes de apreciar os 

pedidos iniciais, observo irregularidade na peça de ingresse que impõe 

sua emenda, sob pena de indeferimento, na forma do art. 321 do Código 

de Processo Civil. Não há nos autos o comprovante de indeferimento do 

pedido administrativo do benefício pelo requerido, tendo em vista que o 

auxílio-doença (NB 6233611842) foi concedido entre 30/05/2018 a 

10/12/2018, pois, constatada a incapacidade laborativa do requerente, 

observado, todavia, a possibilidade de manutenção do benefício no caso 

de permanência da incapacidade laboral e novo requerimento formulado 

pelo segurado, o que não ocorreu. Assim, intime-se a parte autora por 

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

EMENDAR a inicial e juntar aos autos o comprovante de indeferimento 

administrativo do benefício pelo requerido mediante comunicação de 

decisão, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Nada postulado, 

certifique-se. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

27 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002671-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER VITORIO ZANATTA (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: 1002671-12.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Intime-se a parte 

autora por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial e juntar aos autos o comprovante de 

indeferimento administrativo do benefício pelo requerido mediante 

comunicação de decisão, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito sem resolução de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Nada 

postulado, certifique-se. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007655-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANETE APARECIDA BERNARDI BOTTIN (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: 1007655-73.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Antes de apreciar os 

pedidos iniciais, observo irregularidade na peça de ingresso que impõe 

sua emenda, sob pena de indeferimento, na forma do art. 321 do Código 

de Processo Civil. Não há nos autos o comprovante de indeferimento do 

pedido administrativo do benefício pelo requerido, bem como, comprovante 

de endereço da autora. Intime-se a parte autora por meio de seu advogado 

(a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e 

juntar aos autos o comprovante de indeferimento administrativo do 

benefício pelo requerido mediante comunicação de decisão, bem como, em 

igual prazo, o comprovante de endereço da requerente, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito (art. 

485, inciso I, do CPC). Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001153-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LIMA COLINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001153-50.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA JOSE LIMA COLINS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Maria José Lima 

Colins ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento do 

benefício auxílio-doença. Alega ser filiada da Previdência Social e 

incapacitada para o trabalho. Em razão do seu quadro de saúde ajuizou a 

ação previdenciária código nº 51717, que tramitou perante este juízo, lhe 

sendo concedido o benefício auxílio-doença até 11/01/2020, quando foi 

convocada à realizar nova perícia administrativa. Narra que o benefício 

concedido judicialmente foi indevidamente cessado, pois ainda se 

encontra incapacitado para o trabalho. Instruiu a inicial com documentos. É 

o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 
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98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. No caso dos autos, em que pese a ausência 

de informações na peça exordial, verifico através dos documentos 

acostados que a autora obteve judicialmente o benefício auxílio-doença 

nos autos código 51717. Contudo, o benefício possuía prazo determinado, 

bem como, solicitada a sua prorrogação, constatou-se a ausência de 

incapacidade laborativa, desta feita, não houve, em tese, violação à 

determinação judicial pela autarquia. De outra banda, por se tratar de 

verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente 

perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida 

no art. 300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da 

tutela de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os 

requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão 

da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 08 de abril de 2020, às 12h10min para a realização da 

perícia, que será realizada nas dependências do fórum desta Comarca. iv) 

A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Arbitro os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 
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sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006413-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ANA NAVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006413-45.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SIRLEI ANA NAVA RIBEIRO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Verifico que, intimado, o executado 

manifestou concordância com os cálculos apresentados (ID nº 25612610), 

portanto, cabe a este Juízo apenas homologar os cálculos elaborados pela 

parte exequente. Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pelo exequente, com a 

anuência do executado. Expeçam-se as guias requisitando o pagamento 

devido por meio precatório/RPV. Após, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a informação do COREJ quanto 

ao pagamento do RPV/precatório expedido. Disponibilizados os créditos, 

expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos valores à 

conta indicada pela parte exequente no ID nº 21607884. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Sorriso-MT, 2 de março de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MANCUSO GIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001297-24.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCELO MANCUSO GIL REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Marcelo Mancuso Gil ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para as 

atividades laborativas em virtude do diagnóstico de “linfedema, obesidade 

e problemas no joelho”. Narra que recebeu auxílio-doença até 04/12/2019, 

quando o benefício foi indevidamente cessado ao fundamento de 

“ausência de incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitado para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 12h50min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 
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portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 3 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003437-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo 1003437-70.2016.811.0040 Requerente: Maria de Jesus Morais 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Maria 

de Jesus Morais ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do beneficio de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada à Previdência Social, 

bem como, totalmente incapacitada para o trabalho frente às seguintes 

moléstias: cardiopatia incapacitante, sobrecarga atrial esquerda, 

alterações repolareização ventricular e lesões na coluna em decorrência 

de hérnias de disco e espondilose. Asseverou que o requerido em razão 

das enfermidades concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença entre 

24/09/2015 a 13/09/016, quando cessado pela autarquia ré, ao 

fundamento da ausência de incapacidade laborativa da segurada. Aduziu, 

todavia, que a incapacidade para as atividades laborativas permanece. 

Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 4478532 concedeu 

liminarmente o benefício auxílio-doença. Em contestação (id. 4940321), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento 

da ausência de incapacidade da requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. 

Juntou documentos e formulou quesitos. Em réplica (id. 4989333), a autora 

rechaçou os fundamentos do requerido, oportunidade em que apresentou 

quesitos. A decisão id. 5001986 afastou a prejudicial de mérito suscitada 

pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial 

e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 

10725592. A autora impugnou o Laudo Pericial (id. 10769250), juntando 

novos exames e postulando por nova perícia médica. O requerido diante 

da ausência de constatação de incapacitada da segurada manifestou pela 

improcedência dos pedidos (id. 11837420). Em manifestação, a perita 

judicial reiterou a conclusão do laudo pericial (id. 14149147). O pedido de 

nova perícia médica às custas da autora foi concedido na decisão id. 

16606155. Novo laudo pericial id. 21910683. É o necessário. Decido. Com 

narrado, postula a requerente a concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos 

arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença é de 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, a 

carência mínima legal para a concessão dos benefícios postulados na 

inicial foi cumprida pela segurada, conforme documentos acostados aos 

autos no id. 4942756. No tocante à incapacidade laborativa, a prova 

pericial do juízo (id. 10725592.) não concluiu pela total incapacidade da 

parte autora para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

No quadro histórico, apontou a expert: “HISTÓRICO No dia 07 de julho de 

2017, às 10:00 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado à Rua 

Canoas, s/n°, na cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica da Sra. 

Maria Jesus Morais, com 60 anos de idade, brasileira, casada, moradora 
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na cidade de Sorriso-MT. Tem ensino fundamental incompleto. Apresenta 

sua carteira de trabalho com os registros empregatícios como cozinheira 

por 07 meses em 2001 e 2002 e como doméstica por alguns dias em 

agosto de 2005. Refere ser do lar desde 2005. Recebeu benefício 

auxílio-doença do INSS de setembro de 2015 a agosto de 2016. Em 

recebimento de antecipação de tutela desde dezembro de 2016. 

Apresenta alterações degenerativas de coluna lombar sem compressão 

de raízes nervosas e hopertensão arterial. Recebeu tratamento 

medicamentoso. Não comprova doenças cardíacas.” (g.d.n) Ao exame 

físico, descreveu a expert: “A pericianda se encontra hidratada, eupneica, 

consciente, afebril, com fala, visão e audição preservados. Orientada no 

tempo e no espaço. Contactuante e cooperativa, com respostas com 

nexo, ricas em detalhes e coerentes. Sem alterações cognitivas. Sem 

alteração da memória ou do raciocínio. Ausculta cardíaca normal. Ausculta 

pulmonar normal. PA=150X90mmHg. Deambula normalmente. Coluna 

vertebral sem deformidades, com mobilidade limitada pela dor referida. 

Sinal de Spurling negativo. Sinal de Lasegue negativo”. (g.d.n) Indicou, 

ainda, a existência de exames complementares: “1- Ressonância 

magnética da coluna lombo-sacra- 06/08/2015- espondilose lombar inferior 

associada a discreta escoliose com convexidade a esquerda . Pequeno 

abaulamento discal posterior difuso em L4/L5 moldando a coluna liquórica 

anterior, sem evidencias de compressão neural. Pequeno abaulamento 

discal posterior difuso em L5/S1 mais evidente em situação 

posteroforaminal a esquerda com sinais de fissura do anel fibrosos, 

comprimindo o saco dural associada a pequeno componente 

insinuando-se pelos forames intervertebrais, sem evidencias de 

compressão neural.” (g.d.n) Aos quesitos da autora, respondeu a perita 

judicial: 1 - A requerente é portadora de quais doenças? Resposta- 

Apresenta alterações degenerativas de coluna lombar sem compressão 

de raízes nervosas e hopertensão arterial. Recebeu tratamento 

medicamentoso. Não comprova doenças cardíacas. (g.d.n) 2 - Essas 

doenças resultam em incapacidade para o trabalho? Resposta - No 

momento, não comprova incapacidade para realizar as atividades 

habituais domiciliares. (g.d.n) 3 - Essa incapacidade é temporária ou 

permanente? Resposta - No momento, não comprova incapacidade para 

realizar as atividades habituais domiciliares. (g.d.n) 4 - Essa incapacidade 

é parcial ou total para a s atividades laborativas que a autora exerce? 

Resposta - No momento, não comprova incapacidade para realizar as 

atividades habituais domiciliares. (g.d.n) 5 - Houve agravamento da 

doença nos últimos anos? Resposta - Não comprova. (g.d.n) 6 - Tal 

agravamento a deixa incapaz para atividades laborativas de esforço físico 

e sua profissão? Resposta - No momento, não comprova incapacidade 

para realizar as atividades habituais domiciliares. (g.d.n) 7 - Precisa tomar 

medicamento constantemente, em razão de dor ou inflamação ou qualquer 

motivo? Resposta - sintomáticos para a coluna e uso contínuo dos 

medicamentos anti-hipertensivos. 8 - O requerente já passou por quantas 

e quais cirurgia e/ou tratamento? Resposta - Não fez cirurgias. 9 - Existem 

sequelas incapacitantes? Resposta - não. Aos quesitos do INSS, 

respondeu a expert: (...) 5 - Diga Sra. perita se o autor está acometido de 

alguma patologia ? Qual? Causou incapacidade? Resposta - Apresenta 

alterações degenerativas de coluna lombar sem compressão de raízes 

nervosas e hopertensão arterial. Recebeu tratamento medicamentoso. Não 

comprova doenças cardíacas. No momento, não. (g.d.n) 6 - Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe comprovação por exame 

complementar? Resposta - clinicamente e com exames complementares. 7 

- Diga a Sra. perita, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exames complementares, quais foram os 

resultados dos mesmos? Resposta - Ressonância magnética da coluna 

lombo-sacra06/08/2015- espondilose lombar inferior associada a discreta 

escoliose com convexidade a esquerda . Pequeno abaulamento discal 

posterior difuso em L4/L5 moldando a coluna liquórica anterior, sem 

evidencias de compressão neural. Pequeno abaulamento discal posterior 

difuso em L5/S1 mais evidente em situação posteroforaminal a esquerda 

com sinais de fissura do anel fibrosos, comprimindo o saco dural 

associada a pequeno componente insinuando-se pelos forames 

intervertebrais, sem evidencias de compressão neural. 8 - Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar 

a provável data do inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu 

agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério 

utilizado? Caso negativo, indique a provável data do inicio da 

incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da 

realização do laudo pericial, especialmente se a data do inicio da 

enfermidade não coincide com a data do inicio da incapacidade. Resposta 

- No momento, não comprova incapacidade para realizar as atividades 

habituais domiciliares. (g.d.n) 9 - Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. perita se a patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada(residual)? Resposta - 

estabilizada. (g.d.n) 10 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga 

a Sra. perita se o autor se encontra em uso de medicação específica para 

o diagnóstico declinado? Resposta - sim. 11- Diga a Sra. perita, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se 

apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia? Resposta - No momento, não comprova 

incapacidade para realizar as atividades habituais domiciliares. (g.d.n) 12 - 

Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à 

incapacidade total ou parcial? Resposta - No momento, não comprova 

incapacidade para realizar as atividades habituais domiciliares. (g.d.n) 13 - 

Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga a Sra. perita, se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária ? 

Resposta - No momento, não comprova incapacidade para realizar as 

atividades habituais domiciliares. (g.d.n) (...) 16 - No caso de incapacidade 

temporária e parcial, e temporária total, qual o prazo estimado para a 

recuperação laborativa? Resposta- No momento, não comprova 

incapacidade para realizar as atividades habituais domiciliares. (g.d.n) 17- 

No caso de incapacidade permanente e total, ela se estende, sob o ponto 

de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? Resposta - No momento, não comprova 

incapacidade para realizar as atividades habituais domiciliares. (g.d.n) (...) 

Em conclusão, asseverou a médica perita judicial: “A pericianda, a Sra. 

Maria de Jesus Morais com 60 anos de idade do lar desde 2005, tendo 

trabalhado como cozinheira por 07 meses em 2001. Apresenta alterações 

degenerativas de coluna lombar sem compressão de raízes nervosas e 

hopertensão arterial. Recebeu tratamento medicamentoso. Não comprova 

doenças cardíacas. Ao exame físico pericial refere dores aos movimentos 

de coluna vertebral. Considero a autora sem incapacidade para realizar as 

atividades habituais domiciliares.” (g.d.n) Como se observa, o laudo 

pericial do juízo não concluiu pela plena e permanente incapacidade da 

parte autora para atividades laborais como sustentado na peça de 

ingresso. Aliás, a perita judicial foi contundente aos apontar na maioria das 

respostas aos quesitos que a segurada no presente momento não se 

encontra incapacitada para realizar as atividades habituais domiciliares, 

bem como, sem a demonstração de doenças cardíacas. Desta feita, não 

comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa que 

garanta à autora sua própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 
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incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela autora, pois, tantos os quesitos 

formulados pelas partes e os demais esclarecimentos foram exibidos pela 

médica perita de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar a 

total capacidade da segurada para atividades laborativas. Acerca do 

tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE 

DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial id. 10769250. Ademais, ainda que o 

laudo médico (id. 21910683) custeado pela parte autora tenha 

considerado a segurada incapacitada previamente para o trabalho, na 

espécie, deve ser considerada a prevalência do laudo pericial judicial em 

relação à prova produzida a pedido da parte autora. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL SOBRE ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo/temporário da incapacidade. 2. Hipótese em que não 

restou comprovada a incapacidade laboral do autor. 3. Pareceres médicos 

oficiais do INSS gozam de presunção de legitimidade, afastável, apenas, 

por contundente prova em contrário. Da mesma forma dá-se a valoração 

dos laudos periciais confeccionados por experts designados pelo Juízo. 

Por outro lado, não logram a mesma sorte, contudo, aqueles atestados 

médicos e documentos análogos carreados aos autos unilateralmente.” 

(TRF-4 - AC: 50720904920174049999 5072090-49.2017.4.04.9999, 

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 

01/08/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela requerente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar id. 4478532. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face 

à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, 

do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 2 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002836-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002836-59.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

SUELI DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PJe 

1002836-59.2019.8.11.0040 Vistos Etc, Passo a sanear o feito nos moldes 

do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões processuais 

pendentes, fixação dos pontos controvertidos, determinação acerca do 

ônus probandi e provas a serem produzidas. 01. Prejudicial de mérito A 

parte requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de 

mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. A prejudicial não prospera. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento administrativo 

do benefício se deu em 14/01/2019 termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 02/05/2019 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Logo, não há que se 

falar em prescrição quinquenal. Afasto, pois, a prejudicial de mérito. 02. 

Pontos controvertidos O ponto controvertido da presente lide cinge-se 

basicamente à comprovação da incapacidade laborativa do autor. 03. 

Provas a serem produzidas Diante da necessidade de perícia médica, 

NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 11h30min para 

realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na 

data designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 
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juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Os quesitos das partes 

já foram apresentados. Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a 

fim de que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do 

CPC). Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 20 de fevereiro de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000605-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA GOFFI MITELSTET (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)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001863-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO PIASSETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006440-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000976-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO KLEIN (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 DECISÃO Processo: 1000976-28.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO INACIO KLEIN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Em tempo, chamo o feito à ordem. Paulo Inácio Klein ajuizou a 

presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS indicando no preâmbulo da inicial como residente e 

domiciliado na Rua Lupicínio Rodrigues, Bairro Bela Vista, nesta cidade e 

comarca de Sorriso-MT, bem como, postulou pela concessão da 

gratuidade de justiça, ao argumento de estar incapacitado financeiramente 

para recolher as custas judiciais, qualificando-se como torneiro mecânico. 

Juntou documentos na inicial e no curso do processo. É o necessário. 

Decido. 1. Do domicílio do autor Embora afirme ter moradia nesta cidade e 

comarca de Sorriso-MT, o requerente não juntou qualquer documento que 

comprovasse residir no endereço indicado na peça de ingresso. Nesse 

sentido, os documentos colhidos dos autos demonstram que o requerente 

teria residência e domicílio na cidade e comarca de Vera-MT, Rua 

Assunção, n° 1470, Bairro Centro. Tal evidência se revela por meio dos 

seguintes documentos: extrato da Previdência Social (id. 1558427), Ficha 

de Atendimento Hospitalar (id. 1558431), CTPS (id. 1558433) e 

requerimento administrativo (id. 4582132), pois, todos indicam o endereço 

do autor como sendo na cidade de Vera-MT, impondo, portanto, que o 

autor comprove seu real domicílio, sobretudo, a não se usurpar da 

competência prevista no §3°, do art. 109, da Carta da República de 

1988[1]. 2. Da gratuidade da justiça Compulsando atentamente os autos, 

observo que o requerente, Paulo Inácio Klein, alega ser empregado 

(gerente) da empresa Oficina Mecância WK Ltda, CNPJ n° 

07.215.050/0001-35, propriedade de Linir Wickert Klein, com nome fantasia 

de “OFICINA DO PAULO”, conforme extrato da Receita Federal do Brasil 

em anexo. Todavia, para efeito de concessão da gratuidade da justiça, a 

mera alegação na peça de ingresso de impossibilidade financeira para 

arcar com as custas iniciais do processo por si só não demonstra o 

estado de pobreza do postulante, devendo, pois, ser comprovada de 

forma robusta. Aliás, cabe destacar que o autor sequer juntou o atestado 

de hipossuficiência. Assim, para melhor avaliar os requisitos e a 

concessão da gratuidade da justiça anteriormente postulada e deferida em 

favor do requerente, entendo ser necessária a juntada das 3 (três) últimas 

declarações de renda do postulante e/ou de outros documentos que 

possam subsidiar sua pretensão. 3. Das disposições Ante o exposto, 

intime-se a parte autora por meio de seu advogado (a) para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e juntar aos autos o 

comprovante de endereço atualizado em nome do autor, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito (art. 

485, inciso I, do CPC), bem como, em igual prazo, acostar as 3 (três) 

últimas declarações de renda do requerente e/ou de outros documentos 

que atestem fielmente seu estado de pobreza, sob pena de revogação da 

gratuidade da justiça. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: (...) § 3º Lei poderá autorizar que as causas 

de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 
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justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007562-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI ALOISIO LORENZ (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 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: 1008338-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR ALCINDO BUZZACARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (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: 1006183-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ JOSE GONCHOROSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006183-03.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

DENIZ JOSE GONCHOROSKI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Deniz José Gonchoroski ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para 

as atividades laborativas, pois, em 23/03/2019, quando se deslocava para 

o trabalho, o foi vítima de acidente de trânsito, vindo a fraturar o Rádio 

Distal Esquerdo, CID 62.5 - Fratura do polegar. Narra que recebeu o 

benefício administrativamente até 22/08/2019, quando o pedido de 

prorrogação foi negado pela autarquia ré. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h00min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 
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atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005351-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004017-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO PJe n° 1004017-32.2018.8.11.0040 Requerente: Vital Alves dos 

Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Vital Alves dos Santos ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS almejando a condenação do 

requerido ao pagamento das parcelas do benefício de amparo ao idoso 

(NB 1337894394) entre janeiro a setembro de 2015 e do mês de dezembro 

do mesmo ano, ao argumento que indevidamente suspenso. Para tanto, 

narrou que a partir de janeiro de 2015 teve seu benefício cessado pela ré, 

bem como, solucionadas as questões suscitadas pela autarquia para o 

restabelecimento do benefício, este foi reativado em janeiro de 2016, no 

entanto, com pagamento retroativo tão somente dos meses de outubro e 

novembro de 2015. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência 

dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 

15318635), a autarquia ré arguiu preliminarmente falta de interesse 

processual do autor, ao argumento da ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, a improcedência dos pedidos ante a não 

comprovação dos requisitos para a concessão do benefício de amparo 

social ao idoso. Juntou documentos. Réplica id. 15893820. Intimadas, as 

partes quedaram-se silentes quanto à indicação do interesse da produção 

de outras provas, consoante certidão id. 18897501. É o necessário. 

Decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

ação comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de 

produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. 

Nesse sentido: “(...) A decisão judicial que considera desnecessária a 

realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em 

outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do 

processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude 

de defesa. Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG). 

“(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever do magistrado, 

dispensada a realização de audiência para produção de provas, quando 

constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente 

força probante para nortear e instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região 

– AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 

08/04/05 – p.32) “(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá 

conhecer', se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento 

antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera 

conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se 

houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência.” 

(NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual 

em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408). Ademais, além das 

partes nada terem manifestado quanto à indicação da produção de outras 

provas (id. 18897501), o feito encontra-se devidamente instruído a 

satisfazer o convencimento deste magistrado. Portanto, conheço 

diretamente do pedido, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Entretanto, havendo questão processual pendente de 

exame, imperiosa sua apreciação antes de se avançar ao mérito ad 

causam. 1. Do interesse processual Em defesa, o requerido sustentou a 

ausência de interesse processual do requerente, ao fundamento da falta 

de requerimento administrativo do benefício. A preliminar não prospera. No 

caso em tela, não se trata de pedido de concessão de beneficio 

previdenciário de maneira a necessitar de prévio requerimento 

administrativo, nos termos do RE 631.240, mas sim de ação cobrança com 

pedido de condenação da autarquia ré ao pagamento de determinado 

período em que o beneficiário teve o pagamento do seu benefício 

indevidamente suspenso. Destarte, a espécie registra a concessão do 

benefício de amparo ao idoso pelo INSS ainda no ano de 2004, no entanto, 

transcorridos mais de 10 (dez) anos, a própria autarquia determinou a 

suspensão do pagamento do benefício, reativando-o novamente meses 

depois, circunstância que por si só demonstra o interesse do autor em 

buscar a tutela jurisdicional para o fim de reaver o pagamento das 

parcelas dos meses do benefício indicados na peça de ingresso. Logo, 

não há que se falar em ausência de interesse processual do autor. 

Afasto, pois, a preliminar suscitada pelo requerido. 2. Mérito A pretensão 
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inaugural, em parte, merece acolhimento. Os documentos coligidos aos 

autos revelam que o autor teve o benefício de amparo ao idoso (NB 

1337894394) concedido em 27/08/2004, todavia, suspenso seu 

pagamento pelo requerido em dezembro de 2014. A indevida suspensão 

se confirma pelo próprio julgamento dos requerimentos formulados pelo 

beneficiário junto à autarquia ré na via administrativa, que, empós analisar 

os argumentos do autor de “não ter seu nome inscrito em assentamento 

de área rural no munícipio de Peixoto de Azevedo-MT”, fato certificado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), através da Superintendência 

Regional do Estado de Mato Grosso (id. 15893829), assim decidiu, verbis: 

“(...) CONCLUSÃO Diante do exposto, após a reavaliação concluímos que 

o BPC N° 88/133789.439-4, em nome do Sr. Vital Alves dos Santos, 

encontra-se regular, portanto, o benefício merece ser restabelecido, e 

providenciado os a realização dos pagamento enquanto perdurou o 

suspensão indevida do mesmo (...)” (id. 1589382). Ademais, o 

restabelecimento do pagamento das parcelas durante o prazo de 

suspensão deve ser promovido desde janeiro de 2015, e não a partir de 

setembro, conforme decisão administrativa da autarquia ré, pois, como 

revelado nos autos, a suspensão ocorreu sem qualquer participação ou 

interferência por parte do beneficiário. Noutra banda, embora tenha 

reconhecido o direito do autor ao pagamento das parcelas a partir de 

setembro de 2015, o INSS efetuou o pagamento apenas entre o período de 

29/09/2015 a 30/11/2015, no valor de R$ 1.628,03 (hum mil, seiscentos e 

vinte oito reais e três centavos), depósito realizado no dia 12/02/2016, 

conforme extrato de relação de crédito id. 14272204. No entanto, 

diferentemente do aduzido pelo requerente, houve o pagamento parcial do 

benefício em relação ao mês de setembro de 2015, bem como, em sua 

totalidade referente aos meses de outubro e novembro de 2015, fatos 

impeditivos do direito autor (art. 373, inciso II, do CPC[1]), devendo, 

portanto, serem excluídos dos cálculos finais. Com efeito, a procedência 

dos pedidos neste aspecto é medida que se impõe no caso em exame, 

porquanto, evidenciado que a suspensão do benefício ocorreu de forma 

equivocada, assim como que o pagamento das parcelas vencidas no 

curso do período de suspensão não correspondeu à totalidade dos 

valores devidos pelo INSS ao beneficiário. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO. PARCELAS 

VENCIDAS. Tendo sido indevidamente suspenso o benefício de 

aposentadoria, o qual só veio a ser restabelecido por decisão judicial em 

ação própria, é devido o pagamento dos atrasados desde a data da 

suspensão até o efetivo restabelecimento.” (TRF-4 - REOAC: 

82136520134049999 SC 0008213-65.2013.404.9999, Relator: VÂNIA 

HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/06/2016, SEXTA TURMA). 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento em favor do autor das parcelas do 

beneficio de amparo ao idoso (NB 1337894394) entre o período de 

01/01/2015 a 28/09/2015, bem como, de 01/12/2015 a 31/12/2015, com 

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. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, na forma do art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1996 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação alterada pela Lei 

Estadual n° 11.077/2020, bem como, honorários advocatícios, no 

percentual que fixo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com 

fulcro inciso I, §2º, do art. 85 do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias, 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, 14 de janeiro de 2020. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal [1]Art. 

373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007243-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA KREIN (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: 1007243-45.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, Em tempo, chamo o 

feito à ordem. Antes de apreciar os pedidos iniciais, noto irregularidade na 

peça de ingresso que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento da 

inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil. Em cumprimento a 

decisão id. 20839257, a autora emendou a inicial narrando tratar-se de 

segurada especial da Previdência Social na condição de rurícola em 

regime de economia familiar, cujo início da atividade assevera ter ocorrido 

ainda na infância na companhia de seus pais e avós. Entretanto, além da 

negativa à concessão do benefício pelo INSS em razão da “não 

comprovada qualidade da autora como segurada da Previdência Social”, 

não há nos autos o mínimo de início de prova material em relação à 

aduzida atividade rural da segurada. Aliás, a requerente sequer narra 

onde teria ocorrida a eventual atividade campesina. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora por meio de seu advogado (a) para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e esclarecer os locais e 

períodos da atividade rural da autora, bem como, em igual prazo, juntar 

aos autos documentos que comprovem o início de prova material, sob 

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

mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 2 de março de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006270-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES BISPO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n ° 1006270-90.2018.8.11.0040 Requerente: Maria das Neves 

Bispo Dias Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Maria das Neves Bispo Dias ajuizou a presente “Ação Previdenciária” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade. Aduziu possuir 71 (setenta e um) anos de idade, casada 

com Delídio Pereira Machado, bem como, ter tralhado na roça desde 

criança na companhia de seus pais e depois com seu primeiro esposo, 

falecido em 1982, quando, então, passou a receber pensão por morte 

rural. Relatou que em 1992 casou-se com Delidio Pereira Machado, com o 

qual permaneceu trabalhando em uma pequena propriedade rural na 

comunidade Assentamento Santa Rosa II, Distrito de Boa Esperança, Lote 

nº 91, produzindo alimentos para própria subsistência da família. 

Asseverou que requereu a concessão do benefício na via administrativa, 

no entanto, negado pela autarquia ré, ao argumento da ausência de 

comprovação da carência mínima legal da atividade rural. Instruiu a inicial 

com documentos. Em contestação (id. 18000418), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência de 

comprovação da qualidade da autora como segurada especial. Réplica id. 

18149123. A decisão id. 18742435 afastou a prejudicial de mérito arguida 

pelo requerido. De outro lado, acolheu o pedido de prova oral e, para tanto, 

designou audiência de instrução e julgamento. Audiência realizada (id. 

19928930) oportunidade em que foram colhidas as oitivas das 

testemunhas arroladas pela parte autora. Alegações finais pela 

requerente remissivas à peça de ingresso. É o necessário. Decido. Como 

relatado, pretende a parte autora obter provimento judicial 

assegurando-lhe o benefício previdenciário de aposentadoria rural por 

idade, na qualidade de segurada especial – trabalhadora rural –, ao 

argumento que preenche todos os requisitos legais e necessários 

capazes de lhe garantir a concessão do benefício. Com efeito, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, necessário se 

faz a caracterização dos seguintes requisitos: a) condição de segurado 

especial; b) idade; c) exercício da atividade rural; d) carência, conforme 
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passo a expor. No que se refere ao critério etário, vejo que as cópias dos 

documentos acostados aos autos que atualmente a requerente possui 71 

(setenta e um) anos de idade, cumprindo o disposto no art. 48, §1º, da Lei 

nº 8.213/91, que exige idade mínima para mulheres de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para concessão de aposentadoria por idade. Entretanto, 

quanto à carência e à qualidade de segurada especial, a autora não logrou 

êxito em comprová-los, porquanto não se enquadra no art. 11, inciso VII, 

da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que não se trata de trabalhadora rural 

que exerceu suas atividades em regime de economia familiar, ou seja, em 

trabalho realizado pelos membros da família, indispensável para sua 

subsistência e em condições mútuas de dependência e colaboração. De 

início, cumpre observar que o esposo da autora exerce atividade paralela 

à campesina, pois, conforme revela os documentos acostados aos autos, 

em particular, a certidão de casamento (id. 16145326) e Nota Fiscal (id. 

16145336), o mesmo mantém atividade como “BORRACHEIRO”, em 

estabelecimento denominado BORRACHARIA ALVORADA. Ademais, a 

Nota Fiscal (id. 16145336) também aponta tratar-se da autora e sua família 

de grandes produtores de grãos e não de pequenos agricultores em 

regime de economia familiar, porquanto, relata a venda de considerada 

quantia de soja em grãos de mais de 14 mil/kg. Tais fatos afastam 

totalmente a condição exclusiva da família quanto ao exercício de atividade 

campesina em regime de economia e subsistência própria em conjunto 

como todos os seus membros. De outro lado, conquanto as testemunhas 

afirmem que a autora manteve e mantém atividade campesina 

essencialmente de subsistência, as evidências apuradas nos autos 

demonstram, contrariamente, que as testemunhas desconhecem 

totalmente a vida campesina de fato exercida pela autora e sua família 

(áudios nos id`s 19928931 e 19928932). Com efeito, tais fatos resultam na 

evidente falta de demonstração da autora como de segurada especial da 

Previdência Social, a qual impõe para sua configuração, o inequívoco 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar e indispensável 

para sua subsistência, bem como, em condições mútuas de dependência 

e colaboração, na forma do inciso VII, do art. 11 da Lei n° 8.213/91. Assim, 

diante de tudo o apurado nos autos e dos fortes elementos que 

seguramente afastam a condição da requerente como de trabalhadora 

rural em atividade de subsistência e em regime de economia familiar, não 

há que se falar em aposentadoria rural por idade. Acerca do tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

PRODUÇÃO EM GRANDE ESCALA. VULTOSO PATRIMÔNIO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. 1. Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, disciplinada nos parágrafos do art. 48 da 

Lei nº 8.212/91, deve o beneficiário demonstrar a sua condição de 

segurado especial, atuando na produção rural em regime de economia 

familiar, pelo período mínimo de 180 meses (para os casos em que 

implementadas as condições a partir de 2011, conforme tabela 

progressiva constante no artigo 142 combinado com o artigo 143, ambos 

da Lei de Benefícios), ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao adimplemento do requisito etário, qual seja, 60 

anos para homens e 55 para mulheres, ou em período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, uma vez atingida a idade 

necessária. 2. Vultoso patrimônio. 3. Produção agrícola não direcionada 

exclusivamente à subsistência do núcleo familiar, razão pela qual restou 

descaracterizado o regime de economia familiar. 4. Ainda que ausente 

menção expressa a dispositivos legais, se a matéria ventilada nos 

embargos foi devidamente examinada pela Turma, resta caracterizado o 

prequestionamento implícito. Precedentes do STJ.” (TRF-4 - AC: 

50688496720174049999 5068849-67.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ 

ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 17/04/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. REMESSA OFICIAL. REQUISITOS LEGAIS. EXTENSÃO DA 

PROPRIEDADE. PRODUÇÃO AGRÍCOLA ELEVADA. UTILIZAÇÃO DE 

MAQUINÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. Fixada pelo STJ a obrigatoriedade do reexame de sentença 

ilíquida proferida contra a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público na REsp 

1101727/PR, a previsão do art. 475 do CPC torna-se regra, admitido o seu 

afastamento somente nos casos em que o valor da condenação seja certo 

e não exceda a sessenta salários mínimos.. A aposentadoria rural por 

idade é devida a trabalhador qualificado como segurado especial, nos 

termos do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91 e pressupõe a satisfação da 

idade mínima (60 anos para homens e 55 para mulheres) e a 

demonstração do exercício de atividade rural, em regime de economia 

familiar, independentemente do recolhimento de contribuições 

previdenciárias. . Somente a partir da vigência da Lei nº 11.718/2008, a 

extensão da propriedade passou a ser considerada para fins de 

reconhecimento da condição de segurado especial. No entanto, a despeito 

de a extensão da propriedade não constituir óbice, "de per si", ao 

reconhecimento da condição de segurado especial, deve ser considerada 

juntamente com o restante do conjunto probatório, salvo na hipótese da 

área do imóvel ser de tal monta, que inviabilize o regime de economia 

familiar. A produção agrícola elevada associada à utilização de maquinário 

evidencia a chamada agricultura empresarial, afastando a condição de 

segurado especial e descaracterizando o regime de economia familiar.” 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 1 0 1 5 3 6 2 0 1 3 4 0 4 9 9 9 9  R S 

0011015-36.2013.404.9999, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de 

Julgamento: 01/12/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

21/01/2016) Destarte, depreende-se dos autos que o laboro campesino 

exercido pela autora e sua família não se amolda aquele previsto no art. 

11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91 e, diante da falta de comprovação da 

atividade rural ao longo de todo o período de carência exigido pela lei, a 

requerente não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade. 

Portanto, não logrando a autora êxito em comprovar fato constitutivo do 

direito pleiteado na inicial, a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe na espécie. Em arremate, o fato de a autora receber benefício de 

pensão por morte rural desde 1982, por si só, não autoriza a concessão 

do benefício postulado na inicial, pois, além de períodos totalmente 

diversos, no atual momento não há a comprovação robusta da atividade 

rural em regime de economia familiar e de subsistência. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com 

fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade da 

justiça concedida à autora na decisão id. 16166820, na forma do art. 98, 

§3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 02 março de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001215-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TERESINHA BARRETA VEDANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001215-90.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILMA TERESINHA BARRETA VEDANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Vilma Terezinha Barreta Vedana ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida. Aduz possuir 

60 (sessenta) anos de idade, bem como, iniciado suas atividades 

campesinas ainda na adolescência, sempre trabalhando em regime de 

economia familiar, atividade rurícola que se encerrou em agosto de 1978. 

Alega que, em 01/09/1978, passou a contribuir com o INSS, na qualidade 

de empregada, exercendo a atividade de balconista. Assevera possuir 23 

anos, 3 meses e 17 dias de contribuição, considerando a somatória do 

período campesino e ao RGPS juntos, fazendo jus à concessão do 

benefício. Verbera que, em 20/10/2019, requereu a concessão do 

benefício na via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao 

fundamento da falta de tempo de carência. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu à inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade da Justiça De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na 

forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 
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presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

tutela de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de aposentadoria por idade nesta 

fase de cognição sumária, bem como, que ao final da presente ação o 

mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência 

em caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 

300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa 

antecipar um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de aposentadoria por idade em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da atividade agrícola 

exercida pelo requerente. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se 

tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em 

patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra 

esculpida no art. 300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a 

concessão da tutela de urgência na forma pretendida. Com efeito, 

inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil 

para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se a parte requerida, com vistas dos autos para, querendo, 

responder a presente demanda, no prazo legal, que será contado em 

dobro, na forma do art. 183 do Novo Código de Processo Civil. 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. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 02 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002993-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. L. (EXEQUENTE)

MARIA NELMA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

I. D. S. L. (EXEQUENTE)

GABRIELA DA SILVA LIVINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PJe nº. 1002993-32.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Diante do silêncio do 

executado, consoante certidão (id. 24973528), HOMOLOGO os cálculos 

dos exequentes (id. 19950195) para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais. Escoado o prazo recursal, certifique-se. Após, expeça-se o 

competente Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor), com 

posterior remessa ao TRF da 1º Região com cópias de todo o necessário. 

Empós, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, até a 

informação do pagamento pelo executado. Informado o pagamento, 

intimem-se os exequentes por meio de seu advogado (a) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de arquivamento 

definitivo do feito. Nada postulado, sem a necessidade de nova 

determinação, arquive-se com baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 02 de março de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007027-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo: 1007027-84.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, Em tempo, chamo o 

feito à ordem. Antes de apreciar os pedidos iniciais, noto irregularidade na 

peça de ingresso que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento da 

inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil. Compulsando os 

autos, observo que a parte autora inicialmente alega ser trabalhador 

doméstico, inclusive, narrando o período em que passou a exercer tal 

atividade. Todavia, em cumprimento a decisão id. 16817416, emendou a 

inicial narrando tratar-se de segurada especial da Previdência Social na 

condição de rurícola em regime de economia familiar, cujo início da 

atividade assevera ter ocorrido ainda na infância na companhia de seus 

pais e avós. Entretanto, além da total incompatibilidade das atividades – 

urbanas e campesinas –, não há nos autos o mínimo de início de prova 

material em relação à aduzida atividade rural. Aliás, a requerente sequer 

narra onde teria ocorrida a eventual atividade campesina. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora por meio de seu advogado (a) para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e esclarecer os locais e 

períodos da atividade rural da autora, bem como, em igual prazo, juntar 

aos autos documentos que comprovem o início de prova material, sob 

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

mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 2 de março de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003677-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1003677-54.2019.811.0040 VISTOS ETC, 

Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a 

sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das 

questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, 

determinação acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. 1. 

Da prejudicial de mérito Em contestação (id. 21914158), o requerido alegou 

a ausência de carência da qualidade da autora como segurada da 

Previdência Social. A tese não prospera. Isso porque, 

contemporaneamente ao requerimento administrativo do benefício 

previdenciário, a autora efetuou os recolhimentos mínimos legais à 
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Previdência Social, conforme o extrato previdenciário acostado aos autos 

(id. 20586234), confirmando, assim, a sua qualidade de segurada, isso no 

caso de procedência ou parcial procedência do pedido inicial. Afasto, 

pois, a prejudicial de mérito. 2. Das provas Colhe-se dos autos que ambas 

as partes postularam pela produção de prova pericial a fim de constatar a 

incapacidade laborativa da parte autora. O pedido de produção de prova 

pericial deve ser acolhido. Na espécie, a realização de prova técnica é 

imprescindível para o deslinde da controvérsia e, para tanto, nomeio como 

perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 8 de abril de 2020, às 12h20min para realização 

da perícia médica, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na 

data designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pela parte ré. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar os quesitos. Com a juntada do laudo pericial, 

vistas às partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). 3. Ônus da prova A atividade probatória deverá recair 

sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o 

ônus da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. 4. 

Pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos a comprovação da 

carência e qualidade da autora como segurada da Previdência Social, bem 

como, a incapacidade para o exercício das atividades antes 

desempenhadas, o que deverá ser analisado após a perícia médica 

judicial. Assim, ausentes demais pontos e questões processuais a serem 

sanadas, DECLARO O FEITO SANEADO. 5. Do cumprimento da liminar 

Diante da informação da parte autora quanto ao descumprimento da ordem 

judicial pela autarquia (id. 29118781), intime-se e oficie-se a autarquia 

requerida por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, na pessoa de seu representante legal, para comprovar nos 

autos a implantação do benefício de acordo com a decisão liminar id. 

20626165: “(...) Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB 

(data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta 

decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta decisão, 

consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 24 MESES, 

contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, da Lei 

n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017 (...), no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), como também de incorrer nas penas previstas no art. 330 do 

Código Penal Brasileiro. Escoado o prazo, certifique-se. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 2 de 

março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. 

O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 

20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As 

partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006523-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR ANTONIO CAOVILLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - PEDRO FERRONATO 

(IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IPIRANGA DO NORTE - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

Processo 1006523-44.2019.8.11.0040 Impetrante: Neimar Antônio Caovilla 

Impetrado: Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte - Pedro Ferronato 

VISTOS ETC, Neimar Antônio Caovilla ajuizou o presente Mandado de 

Segurança em face do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte - Pedro 

Ferronato almejando a abstenção da cobrança de tributo municipal. 

Embora notificado para apresentar manifestação acerca do pedido liminar, 

o impetrado quedou-se silente, consoante certidão id. 25672356. Após o 

indeferimento da liminar (id. 25861767), o impetrante postulou a 

desistência da ação (id. 25958741). É o necessário. Decido. Diante da 

ausência de citação do requerido, o pedido de desistência da ação 

formulado pelo impetrante não impõe a anuência do réu, na forma do §4°, 

art. 485, inciso VIII, do CPC. Destarte, não havendo óbice legal, é de rigor a 

homologação do pedido de desistência da demanda, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII – homologar a desistência 

da ação”. (...)” Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 
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ação e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 2 de março de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DURIGON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1001348-35.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:VALMIR 

ANTONIO DURIGON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURI ANTONIO 

STUANI, MAURO ANTONIO STUANI POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004046-82.2018.8.11.0040

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:

GLEICIANE PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1004046-82.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar qual endereço especificamente quer sejam expedidas as 

intimações, os quais não foram objeto de diligência pretérita, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 03 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SALGO GETTENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001353-57.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:TIAGO SALGO 

GETTENS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO BONFANTI 

TREIN POLO PASSIVO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE 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: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 3 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001358-79.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSANA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONIKY APIO 

CARON POLO PASSIVO: UNIC SORRISO 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: 

12/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004537-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE VALESCA BOSCARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1004537-55.2019.8.11.0040 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, 03 de Março de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1000604-74.2019.8.11.0040 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, 03 de Março de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004742-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NAIR ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004742-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS SOARES DE JESUS 

REQUERIDO: AMANDA NAIR ALVES Vistos etc. Tratando-se de réu revel, 

desnecessária sua intimação para cumprimento da sentença, nos termos 

do Enunciado 167 do FONAJE. Sendo assim, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007074-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NICOLAU CHUPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA CAMPOS PORTES CARVALHO OAB - PR85141 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO NAVARINI OAB - PR85346 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1007074-58.2018.8.11.0040 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, 03 de Março de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA SILVA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo: 1001303-31.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZEANALIA VIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001304-16.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA SILVA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Processo: 1001305-98.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 14:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZEANALIA VIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1001306-83.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 14:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZEANALIA VIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1001307-68.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 14:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZEANALIA VIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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Processo: 1001308-53.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIS HERMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001373-48.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: ADEMIR LUIS HERMES 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: 

19/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ANDREOLA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Processo: 1001309-38.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 14:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001310-23.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 14:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MULINARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA (REU)

 

Processo: 1001311-08.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REUBLETY ARAUJO NAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001312-90.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005772-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005772-57.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE 

SOUZA LIMA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Trata-se de 

ação indenizatória em que a parte autora alega que teve seu voo alterado, 

fato lhe gerou transtornos. Requer a condenação da requerida em 

indenização por danos morais e restituição de valor. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. 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 do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, 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. A 

alteração de voo em razão sem justificativa e comprovação plausível, 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 a alteração do voo, 

ocasionando considerável transtorno ao consumidor. 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 
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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 da 

alteração do 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 os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de: a) Condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 

872,34 (oitocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), 

corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da citação, bem como 42.150 pontos referente ao 

programa “tudo azul”; b) Condenar a requerida a pagar indenização por 

danos morais ao autor 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, 21 de fevereiro e 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001358-79.2020.8.11.0040 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: 12/05/2020 Hora: 17:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001324-07.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003677-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003677-25.2017.8.11.0040 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 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, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 12/02/2020 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003677-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003677-25.2017.8.11.0040 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 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, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 12/02/2020 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003677-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003677-25.2017.8.11.0040 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 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, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 12/02/2020 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003677-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003677-25.2017.8.11.0040 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 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 
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ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:10

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007109-18.2018.8.11.0040

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:

LUCIENE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1007109-18.2018.8.11.0040 CE 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, 03 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001358-79.2020.8.11.0040. REQUERENTE: HOSANA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débitos vencidos, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. Verifica-se pelos documentos apresentados que de fato a 

reclamante possui parcelamento de dívida, porém com vencimento 01 a 

08/2020, ou seja, a maioria ainda não vencidos, de sorte que, em primeira 

análise, evidenciada a probabilidade do direito. Demais disso, já pacificada 

a proibição de aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno de 

instituição de ensino superior por eventual inadimplência, em razão de 

expressa vedação legal do artigo 6º, § 1º, da Lei 9.870/99. Ainda, se 

procedentes as alegações da reclamante, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento 

da liberação do portal acadêmico à reclamante. Por fim, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o 

efeito de: a) determinar que a reclamada providencie a rematrícula da 

reclamante no curso de direito e frequência às aulas, bem como proceda o 

desbloqueio de acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos mil reais). Consigno que a rematrícula só 

não pode ser negada em razão dos fatos tratados neste feito. Tendo em 

vista a verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência 

da parte requerente, bem como a facilidade de a parte requerida 

comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004389-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILLES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004389-44.2019.8.11.0040 Reclamante: FABIO SILLES DIAS Reclamado: 

AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Consoante pesquisa realizada junto 

ao RENAJUD, ficou constatada a existência de vários veículos registrados 

em nome do recorrente, aliado ao fato de que seria empresário que não 

demonstrou a sua situação de vulnerabilidade financeira, situação que não 

se compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, 

razão pela qual 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. Com o 

recolhimento 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001370-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERTA LILIAN LIMBERGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: GERTA LILIAN 

LIMBERGER Executado: BETHANIA MESSIAS DA SILVA Número do 

Processo: 1001370-93.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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 nº. 

1005291-94.2019.8.11.0040 Reclamante: VANIA RODRIGUES DOS 

SANTOS Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença prolatada, sob a arguição de que foi 

omissa, eis que não se pronunciou sobre as telas sistêmicas 

apresentadas, as quais comprovariam a relação jurídica existente entre as 

partes, bem como são aceitas pela jurisprudência como provas idôneas 

(Num. 29593391). 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, na sentença guerreada constou expressamente que o motivo da 

improcedência foi fato de que os documentos pessoais e contrato 

apresentados por ocasião da contratação da linha telefônica constantes 

nas telas sistêmicas NÃO PERTENCEM A REQUERENTE, o que pode ser 

constatado mediante confrontação dos documentos que escoltaram a 

inicial (Num. 22281671) e aqueles apresentados em sede de contestação 

(Num. 28368993) com o que, por óbvio, não há que se considerar as telas 

sistêmicas apresentadas. 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005829-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NONATO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005829-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS NONATO DA CRUZ 

REQUERIDO: ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, MOTOROLA 

MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, aduzindo que 

adquiriu um aparelho celular, o qual apresentou defeitos, tendo 

encaminhado para a assistência técnica, o qual foi devolvido pelas 

reclamadas, sem o conserto, sob o argumento de mau uso do aparelho. 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 

aparelho celular da reclamante foi encaminhado para a assistência 

técnica, o qual constatou a exclusão da garantia, ante a constatação de 

mau uso pelo consumidor, eis que constatado “(b) Danos cosméticos, 

incluindo arranhões, amassados e rachaduras nos Produtos”. "(d) Danos 

causados além do controle cabível por parte da Motorola, inclusive danos 

causados por (i) acidente, uso abusivo,uso indevido; (iii) abuso ou 

negligência, danos por impacto (por exemplo, queda do Produto).” (Num. 

28982369). Outrossim, as fotos do aparelho constantes no referido laudo 

demonstram que, de fato, o aparelho sofreu danos, queda ou pressão na 

tela, por má utilização do produto, eis que se encontra com as laterais 

riscadas e danificadas. bem como o produto apresentou a tela trincada. 

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência, os laudos emitidos 

pelas assistências técnicas autorizadas possuem presunção de 

idoneidade e, no caso não há qualquer prova no sentido de macular ou 

tornar duvidoso o laudo elaborado pelas requeridas e, sendo o uso 

inadequado do aparelho excludente de responsabilidade, nos termos do 

art. 12, § 3.º, III, do CDC, não há que se falar em danos passiveis de 

reparação. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO - APARELHO CELULAR -. 

APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA. PERDA DE GARANTIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o 

Recorrido pela substituição do produto vicioso (aparelho celular) por outro 

da mesma espécie ou devolução do valor pago, bem como reparação por 

danos morais.2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em 

que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, 

do CDC.3. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no 

feito, verifica-se que o vício apresentado no produto adquirido pelo 

Recorrido decorreu de mau uso, consoante laudo técnico emitido pela 

assistência técnica autorizada.4. Desta forma, restando comprovado nos 
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autos o mau uso do aparelho celular pelo consumidor, não faz jus ao pleito 

indenizatório almejado.5. Como cediço, o uso inadequado do aparelho 

constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.º, III, 

do Código de Defesa do Consumidor.6. Desta forma, existindo um laudo 

técnico emitido pela assistência técnica autorizada constatando a 

existência de oxidação no aparelho celular do Recorrido, competia a ele 

produzir prova em sentido contrário. Registre-se que o laudo emitido pela 

assistência técnica não afirma que o celular teve contato com água e que 

este fora o motivo do defeito. Ao revés, aponta que o defeito decorre de 

queda, o que se apresenta verossímil ante o trincado na parte superior do 

aparelho.7. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial acerca da 

presunção de idoneidade dos laudos técnicos emitidos pelas assistências 

técnicas autorizadas, mormente, porque possuem interesse na realização 

do conserto dos produtos a dispêndio das empresas fabricantes. 8. Por 

derradeiro, ressalta-se que o laudo trazido pelo consumidor apenas 

informa que o trincado não afetou a vedação do aparelho, todavia, não 

afastou a possibilidade de mau uso e tampouco apontou qual a efetiva 

causa do defeito. Com efeito, não há qualquer prova de que o aparelho 

teve contato com água e que esta seja a causa da falha do aparelho, 

senão as meras alegações do consumidor.9. Não se verificando a 

ocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Recorrente, não há se 

falar em dano passível de reparação, sendo a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial medida que de rigor se impõe.10. Sentença 

reformada.11. Recurso conhecido e provido”. (TJMT. Recurso Inominado: 

8010262-45.2015.811.0039Turma Recursal Única, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, J. 13/03/2018, DJE 15/03/2018) Assim, 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. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004544-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAILLA TRICI RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA POPITA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORDEIRO OAB - SC34354 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004544-47.2019.8.11.0040. REQUERENTE: THAILLA TRICI RODRIGUES 

MOTA REQUERIDO: LA POPITA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

danos morais em que a parte reclamante sustenta que, após ter negociado 

e pago dívida perante a requerida, seu nome permaneceu nos órgãos de 

proteção ao crédito, razão pela qual requer seja indenizada. Em sua 

defesa a requerida confirma que houve negociação e pagamento da 

dívida, e que ato contínuo procedeu a baixa da inscrição, e que a autora 

age de má fé, pois realizou pagamento no dia 27/03/2019 e no mesmo dia 

tirou extrato de negativações do SCP/SERASA. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Quanto ao mérito da presente demanda insta salientar que é 

incontroverso que houve quitação da dívida da requerente perante a 

requerida, e que esta já procedeu a baixa da respectiva negativação da 

autora (Num. 26010672), solicitada no dia seguinte do pagamento. Ou seja, 

a requerida demonstrou que no dia seguinte após o pagamento procedeu 

a baixa da negativação, inexistindo, portanto, ato ilícito a ser a ela 

atribuído. Não suficiente, existe outro registro de negativação da 

requerente, por outra empresa (Num. 21384717), e, nos termos da Sumula 

385 do STJ, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição. Por estas razões não há que se falar em indenização 

por danos morais, e a improcedência da demanda é a medida que se 

impõe. Conquanto, em que pese não tenha demonstrado direito a ser 

resguardado no presente feito, não resta demonstrado que a autora tenha 

agido de má-fé, razão pela qual julgo improcedente o pedido contraposto 

de condenação da autora em litigância de má-fé. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos apresentados no presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual 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, 18 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 
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vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 219827 Nr: 9882-19.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA APARECIDA GOMES DAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9882-19.2019.811.0040 Código: 219827

VISTOS/JJ

I – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu 

representante legal, denuncia CREUSA APARECIDA GOMES DAMS, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 306, 

caput, da Lei n.º 9.503/97, perquirindo o parquet, via de consequência, o 

processamento da imprescindível ação penal pública e final condenação 

do denunciado no respectivo preceito secundário em referência.

Percutindo ao fundo da parlenda, preenchidos os requisitos legais do 

artigo 41 et seq e não sendo caso de aplicação do artigo 395, ambos do 

CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO e 

determino a D.R. e A. da presente denúncia sub examine, que tramitará 

segundo o rito comum ordinário ut art. 394 do CPP.

 CITE pessoalmente o denunciado para fins e prazo do artigo 396, 

asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP. Em 

sendo necessário e já requerido nos autos, para consecução da citação, 

expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias ou expeça edital 

com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 361ss do CPP, 

respectivamente.

 Na citação pessoal, deve o denunciado informar ao oficial de justiça, 

endereço residencial e comercial/trabalho com CEP, e, ainda contato de 

WhatssApp e/ou rede social, bem como e-mail e telefone fixo e comercial 

(se houver), para recebimento de futuras intimações, vez ser irracional e 

desproporcional em pleno Século XXI, se limitar ao endereço residencial do 

réu para intimações, sendo certo que 99% (noventa e nove por cento) das 

pessoas passam maior parte do tempo útil (durante o dia) fora de casa, 

mais em endereço comercial ou funcional e conectados ao WhatsApp e/ou 

redes sociais.

 Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo de caso 

de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata conclusão 

mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).

Na citação pessoal, superado o prazo legal para defesa e restando 

omisso o acusado, forte na regra do artigo 263 et seq do CPP, desde já 

NOMEIO para patrocinar sua defesa o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante 

no juízo, o qual será intimado pessoalmente para fins e prazo do § 2º do 

artigo 396-A do CPP.

Superado o decêndio legal para manifestação e defesa do acusado, 

inclusive por atuação do eminente Defensor Público, certifique e à 

conclusão para fins do artigo 397 et seq do CPP.

Quanto aos requerimentos feitos pelo MPE junto à denúncia, INDEFIRO-OS, 

vez que o MPE, possui meios para alcançar as informações e dados em 

testilha, devendo ele diligenciar à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

requisitando tais informações ou comprove nos autos a impossibilidade de 

fazê-lo.

 II – DO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

No que toca ao SURSIS PROCESSUAL proposto pelo MPE as fls. 33/34, 

visando sua formalização e efetividade, DETERMINO a intimação pessoal 

do réu, para que no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta, 

compareça na Secretaria desta 2.ª Vara Criminal, acompanhado de 

advogado e/ou Defensor Público, manifestando por escrito se aceita as 

condições impostas pelo MPE.

 Devido ao grande numero de processos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, não será designada audiência para 

oferecimento de suspensão do processo, contudo, a adoção do 

procedimento acima não acarretará prejuízo ao réu, vez que este poderá 

manifestar expressamente nos autos se aceita as condições do juízo 

deprecante para a suspensão do processo.

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.

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.

Aceitar a suspensão da tramitação do procedimento ou ação penal até o 

pagamento da prestação pecuniária, parceladamente ou a vista, se dará 

mediante depósito judicial  v inculado ao Processo n. º 

9199-50.2017.811.0040 (Código: 180114), da Segunda Vara Criminal, nos 

termos da Portaria n.º 01/2017 da Segunda Vara Criminal desta Comarca, 

os quais futuramente serão destinados a uma Entidade Publicas e/ou 

Entidades Privadas com destinação social, devidamente cadastradas 

neste juízo, nos termos da Resolução 29/2019 – CGJ e Resolução n.º 

154/2012 do Conselho Nacional de Justiça.

Aceita as condições, volte-me os autos concluso para homologação, não 

aceita a proposta do SURSIS PROCESSUAL, ou não apresentando 

manifestação no prazo acima estipulado, o feito prosseguirá a sua marcha 

processual regular.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 019/2020/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 DIOGO BATISTA CARNEIRO DA SILVA, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete I, PDA-CNE-VII, no Gabinete da 

Segunda Vara Criminal 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, 27 de fevereiro de 2020.

 ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000455-96.2020.8.11.0055. 

AUTOR: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. 1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil. 2. Diante do fato de que no presente caso não se admite 

autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação nos termos 

do art. 334, §4º, II do CPC. 3. CITE-SE o Requerido para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 

335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

NCPC). 4. Passo à análise do pedido de tutela antecipada: Trata-se de 

Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança e Lançamento Fiscal c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizado por Via Fértil Produtos 

Agropecuários Ltda em face do Estado de Mato Grosso, ambos 

qualificados nos autos. Consta da Inicial que a empresa requerente atua 

em diversos municípios do Estado, e fomenta a produção no campo para 

os produtores rurais vendendo insumos, defensivos, sementes e outros. 

Alega que nos quinze anos que atua sofreu apenas duas autuações, as 

quais alega ser indevidas, motivo pelo qual intentou a presente ação. 

Afirma a parte autora que, conforme comprovam centenas de Notas 

Fiscais, sempre constou, quando necessário ao transporte do produto, a 

seguinte advertência obrigatória: “Declaro que os produtos perigosos 

estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados 

para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às 

exigências de regulamentação” Contudo, segundo alega, em razão de uma 

falha em seu sistema de geração de software, não constou da Nota Fiscal 

nº 22.135, de 28/09/2017 a declaração acima transcrita.. Por esse motivo, 

o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, 

lavrou um auto de infração com a seguinte constatação: “Em fiscalização 

volante na BR 364 próximo a Aviação Gaivota, abordamos um veículo da 

empresa Via Fértil de placa PZN 7403, transportando os seguintes 

agrotóxicos constantes da Nota Fiscal n. 22.135, de 28/09/2017: áureo 60 

litros, conect 160 litros, orange power 60 litros, talismã 120 litros. Os 

produtos estavam acompanhados de receita agronômica, envelope de 

transporte, ficha de emergência, porém na nota fiscal não constava a 

declaração adicional de que os agrotóxicos estão adequadamente 

acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, 

descarregamento e transporte”. Afirma a autora que tal fato é um caso 

isolado, como atestam diversas notas fiscais emitidas antes e depois 

desse evento. Assim alega que a penalidade imposta é desarrazoada e 

desproporcional, pois teria sido um evento isolado. Narra a Inicial que o 

mesmo sucede em relação ao segundo auto de infração, em que o motivo 

da autuação também teria decorrido de uma falha no sistema de prestação 

de serviços pela empresa ViaSoft, pois faltou na Nota Fiscal que foi objeto 

de autuação a constatação do local dentro do Estado e registrado no 

INDEA/MT para devolução das embalagens vazias. O Auto de Infração nº 

025/133/2017 retrata esse fato decorrente de uma suposta falha na 

emissão da Nota Fiscal: “ASSUNTO: CFJP – Auto de infração n. 

025/133/2017 por emitir nota fiscal de comercialização de agrotóxicos sem 

fazer constar na mesma o local dentro do Estado e registrado no 

INDEA/MT para devolução das embalagens vazias ”. Aduz que o raciocínio 

é idêntico ao primeiro: assim como na primeira autuação faltou constar das 

informações adicionais a declaração, nesta segunda autuação faltou 

constar na nota fiscal o que é de praxe em todas as notas fiscais emitidas 

pela empresa Via Fértil, informações complementares do local para 

entrega de embalagens vazias. Afirmam que em todas as NFs 

colacionadas a título de ilustração, sempre aparece essa informação 

adicional consistente na indicação de local para entrega das embalagens 

vazias tríplice lavadas. Nesse contexto, alega que a aplicação da 

penalidade de 500 Upfs é absolutamente desproporcional, já que essa 

quantidade de Upfs perfaz o valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil 

reais). Relata que em razão da multa aplicada, a empresa encontra-se 

impedida de emitir notas fiscais enquanto não pagar as penalidades, eis 

que referido débitos atualmente encontra-se vinculado à Secretaria 

Estadual de Fazenda – SEFAZ/MT. Por fim, em sede de tutela antecipada 

de urgência, a autora pleiteia que, para evitar que a atividade essencial da 

empresa não seja comprometida, requer seja CONCEDIDA TUTELA 

URGENTE ANTECIPADA para o fito de determinar ao Estado de Mato 

Grosso que tanto a Matriz da Via Fértil, com sede em Sapezal/MT, bem 

como as Filiais de Tangará da Serra, Campos de Júlio, Campo Novo do 

Parecis, Diamantino e Brasnorte tenham acesso ao sistema da SEFAZ 

para a emissão regular de Notas Fiscais, determinando ao ente público, 

outrossim, que emita CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA até 

que ocorra o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de 

danos irreparáveis e/ou de difícil reparação. É o relato. Fundamento e 

DECIDO. Com relação ao pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 

294 do NCPC, a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou 

evidência. A segunda, referente à simples evidência do direito do autor, 

tem seus requisitos elencados no art. 311 do NCPC. No caso dos autos, a 

inocorrência de qualquer dos incisos do art. 311 para os quais se admite o 

deferimento liminar da tutela de evidência impede que a esse título se 

conheça do pedido do Requerente. Sobra-lhe, portanto, a hipótese de 

urgência. Analisando as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

quando estiverem presentes de forma satisfatória os elementos que 

autorizam sua acolhida, a mesma deve ser deferida. Para o deferimento da 

tutela de urgência pretendida pela parte é imprescindível comprovar o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade 

do direito (art. 300, caput, do CPC). Pela análise da documentação que 

instruiu o feito, mormente pelo auto de infração e o processo 

administrativo, denota-se que a requerente, mesmo intimada para se 

defender administrativamente, permaneceu inerte, sendo declarada sua 

revelia; assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 

Denota-se também que em ambas as infrações, a fiscalização teria 

considerado os fatos atenuantes da empresa, aplicando as penalidades 

mínimas que cada caso requeria, assim, ao menos por ora, não há que se 

falar em desproporção das multas aplicadas. Além disso, a ausência de 

antecedentes não autoriza afastar a sanção aplicada, sob pena de se 

esvaziar o aspecto pedagógico da mesma e sublimar a gravidade da 

infração. Sabe-se que os atos administrativos ostentam presunção de 

legitimidade e de legalidade, pelo que a sua alteração pelo Poder Judiciário 

demanda a demonstração de sua manifesta ilegalidade ou de seu 

inequívoco abuso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE 

INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I ? A análise da 

alegada abusividade do ato administrativo e da suposta irregularidade no 

processo administrativo de apuração da infração ambiental demanda 

dilação probatória, o que evidencia a ausência da probabilidade do direito 

quanto à suspensão da exigibilidade das multas que foram impostas ao 

agravante-autor e enseja, por consequência, o indeferimento do pedido de 
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antecipação de tutela. II ? Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07053927820188070000 DF 0705392-78.2018.8.07.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/07/2018, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AUTO 

DE INFRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA 

PLEITEADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento em face 

da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, que visa à 

suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração aplicada 

pelo IBAMA ou redução do montante a tal título. 2. No caso, a empresa 

agravante exerce atividade de transporte rodoviário de produtos 

perigosos, tendo sido autuada sob o fundamento de que não tinha licença 

ou autorização do órgão ambiental para transporte interestadual. O IBAMA 

aplicou-lhe multa no valor de R$ 20.500,00(vinte mil e quinhentos reais). 3. 

Não obstante a agravante afirme que os parâmetros utilizados na 

aplicação da multa são equivocados (desproporcional, irrazoável), não 

trouxe aos autos prova inequívoca do direito alegado capaz de 

desconstituir o auto de infração impugnado, inviabilizando assim a 

concessão da medida pleiteada. 4. Manutenção da decisão agravada 

pelos próprios fundamentos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 

- AG: 08044585520174050000 SE, Relator: Desembargador Federal 

Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 25/08/2017, 4ª Turma) 

Não obstante a autora afirme que os parâmetros utilizados na aplicação da 

multa são equivocados (desproporcional, irrazoável), não trouxe aos 

autos prova inequívoca do direito alegado capaz de desconstituir o auto 

de infração impugnado, inviabilizando assim a concessão da medida 

pleiteada. Com efeito, a Administração Pública tem o dever de zelar pela 

proteção do meio ambiente e o mecanismo é exercido através do poder de 

polícia. Assim, a legítima intervenção estatal na esfera jurídica do 

particular, visando a defesa do interesse público relevante, impõe, quando 

necessário, as sanções decorrentes de condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente. Sendo assim a tutela de urgência 

não comporta deferimento. É que o ato contra o qual se insurge a parte 

autora configura atividade típica do poder de polícia e é revestido de 

presunção de legitimidade, que, ao menos nesse juízo preliminar, não 

restou afastada pelas alegações trazida na petição inicial nem pelos 

documentos que a instruem. Isto posto, ausentes, ao menos por ora, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil o processo INDEFIRO a liminar pleiteada, nos termos 

do art. 300 do CPC. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Tangará da Serra, 2 de março de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105780 Nr: 4560-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA DOS PASSOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152095 Nr: 705-93.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAMURA OKU & CIA LTDA

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

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 Processo n° 705-93.2013.811.0055 Código: 152095

Vistos.

 1 – Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso 

IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade 

processual via sistemas online.

2- Determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) utilizando-se 

do CNPJ ou CPF da parte executada, do valor do débito exequendo 

apontado pela parte exequente na CDA atualizada (anexo).

 Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o executado para 

ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).

3- Não sendo localizados bens nas diligências, após ciência da Fazenda 

Publica, o feito deverá ir ao arquivo provisório, para fins do artigo 40, §§ 

1.º e 2.º da LEF.

 Isso porque, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial nº 

1.340.553-RS em sede de recurso repetitivo que o Superior Tribunal de 

Justiça fixou teses a serem aplicadas nas execuções fiscais, 

relativamente ao disposto no artigo 40 da Lei 6.830/80 (O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido). O prazo de contagem deverá ser a partir da ciência, 

pela parte exequente da não localização.

4 - Por consectário lógico, o início do prazo prescricional intercorrente se 

iniciará a partir do decurso do referido prazo de arquivamento, 

imediatamente (Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 

não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (...) 

REsp. 1.340.553-RS) até que ocorra ato inequívoco de interrupção do 

lapso temporal ((...) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação 

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição 

intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, 

requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens(...) Resp. 1.340.553-RS).

 Às providencias.

 Tangará da Serra–MT, 31 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 9759 Nr: 52-48.2000.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:34.968-RS

 Execução Fiscal n.º: 52-48.2000.811.0055 – Código: 9759.

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que a presente execução enquadra-se 

nas hipóteses contidas no artigo 40 da LEF.

Nessa toada, defiro o pedido de fl. retro e determino a SUSPENSÃO do 

andamento da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, período em que não fruirá o lapso 

prescricional, voltando este a transcorrer automaticamente após o 

decurso do período de suspensão.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 8204-65.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8204-65.2012.811.0055 Código: 148324VISTOS, ETC.Em 

atenção ao pleito de fls. 308/309, vislumbro que merece acolhida, 

porquanto houve mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

que outrora se posicionava contrariamente à incidência de juros de mora 

após a homologação dos cálculos e o efetivo pagamento, desde que 

obedecido o lapso previsto no artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A 

matéria foi submetida ao regime próprio de repercussão geral, quando da 

apreciação de questão de ordem apresentada pela Ministra Ellen Gracie no 

Recurso Extraordinário n.º 579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a 

seguinte tese pelo C. STF: Incidem os juros da mora no período 

compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição 

ou do precatório.Desta feita, bem assim com o desiderato de alinhar o 

entendimento desta magistrada à decisão proferida pelo Supremo, até 

mesmo com vias à segurança jurídica, defiro a pretensão retro para que 

incida juros moratórios desde a data do cálculo de atualização até a data 

da requisição do pagamento – acaso observado o lapso constitucional.A 

jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, da mesma forma, 

perfilharam o novel entendimento do STF, senão vejamos: APELAÇÃO. 

EXECUÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. 

INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A 

EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. STF. REPERCUSSÃO GERAL. 

CABIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de 

repercussão geral, no RE 579.431/RS, Tema 96, fixou a tese de que 

incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157788 Nr: 6382-07.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO

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

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT 5.730-B, DJHOVANE 

PIRES MARTINS - OAB:27164/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - 

OAB:MT 15.322, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT

 Execução Fiscal n.º: 6382-07.2013.811.0055 – Código: 157788.

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que a presente execução enquadra-se 

nas hipóteses contidas no artigo 40 da LEF.

Nessa toada, defiro o pedido de fl. retro e determino a SUSPENSÃO do 

andamento da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, período em que não fruirá o lapso 

prescricional, voltando este a transcorrer automaticamente após o 

decurso do período de suspensão.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 303209 Nr: 5084-67.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIO DOMINGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 5084-67.2019.811.0055 Código: 303209

Vistos.

 Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre o pedido de fls. 858/861 formulados pela parte autora.

 Ás providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147796 Nr: 7625-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAMALIEL MOURA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7625-20.2012.811.0055 – Código: 147796VISTOS, 

ETC.Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Gamaliel Moura 

Dias em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Em fls. retro o 

patrono dos autos vem requerendo cumprimento de sentença em face do 

valor principal e dos honorários advocatícios levando em consideração o 

artigo 85 do NCPC.Vieram-me os autos em concluso.É o relato. 

Fundamento e Decido.Quando da prolação da sentença por este Juízo, 

restou assim determinado: “No tocante aos honorários sucumbenciais, 

considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido 

na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ”.Portanto, resta ser decidido somente o percentual a ser aplicado, nos 

termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do CPC/2015.Nestes termos, 

considerando o acórdão de fl. 138, entendo que o valor de 20% sobre a 

condenação afigura-se compatível ao grau de zelo do profissional; o lugar 

de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, eis que se 

trata de ação ajuizada no ano de 2012.Neste sentido a 

jurisprudência:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 

85 do CPC e considerado, em especial, o tempo de tramitação da ação 

desde a contestação, deve ser mantido o valor fixado na sentença a título 

de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 

04ª R.; AC 5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª 

Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, 

art. 85 Ademais, tendo a parte requerida concordado com os cálculos 

apresentados pela requerente e os mesmo já terem sido homologados, 

conforme determinado pelo despacho de fls. 153/154,

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 305580 Nr: 7228-14.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE FERREIRA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, TREVISO 

TRANSPORTES - VILMAR PIATTI -ME, JACIEL FERNANDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO O'REILLY CABRAL 
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BARRIONUEVO - OAB:17430/A MT, JORDÂNIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - OAB:OAB/MS 9479, SILVIO 

DISAS PEREIRA JUNIOR - OAB:18921/MS, THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 Autos cod. 305580

Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Maria Eunice Ferreira Vilas 

Boas, inicialmente, em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S/A, ambos 

qualificados na inicial.

Sustenta a autora ser genitora de Cristiano Marraroli Filho que faleceu em 

decorrência de lesões sofridas em acidente automobilístico envolvendo a 

motocicleta conduzida por seu filho e o caminhão segurado junto a 

primeira requerida, conduzida por Jaciel Fernandes de Andrade que 

estaria prestando serviços a empresa Transportadora de titularidade DO 

PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO, QUAL SEJA, O Sr Valmir Piatti

Destaca que o acidente decorreu de manobra irregular realizada pelo 

condutor do caminhão para ingresso em Posto de Combustível localizado 

na BR 364, próxima a Campo Novo do Parecis.

Pugna assim pela condenação da requerida ao pagamento de indenização 

no montante de R$ 500.000,00 ou a fixação de pensão vitalícia no 

montante mensal de um salário mínimo, de forma integral até a data em que 

seu filho completaria 26 anos e em percentual de 2/3 de tal data até a data 

em que seu filho completaria 75,8 anos, acrescendo-se em tais valores 

1/3 de férias e 13 salário, além de despesas com funeral no montante de 

R$ 2.542,75 e indenização por danos morais no montante não inferior a R$ 

50.000,00

Foi determinada a emenda da inicial para a inclusão no polo ativo do 

agente causador do sinistro segurado, reputando inviável no presente 

caso a responsabilização direta da seguradora (fls. 128).

A inicial foi emendada para inclusão do condutor do veiculo e da 

Transportadora para a qual o condutor prestava serviços, sendo mantidos 

os pedidos indenizatórios, ressaltando-se a majoração da indenização 

com despesas com o funeral pra R$ 5,542,75.

Os requeridos foram citados, sendo frustrada a tentativa de conciliação 

(fls. 165);

Vilmar Piatti-Me apresentou contestação arguindo a inépcia da inicial por 

não apresentar qualquer justificativa para sua inclusão no polo ativo e sua 

ilegitimidade passiva visto que todos os pedidos são direcionados apenas 

em relação a seguradora. No mérito imputa a culpa pelo acidade ao filho da 

autora, arguindo em caráter subsidiário a culpa concorrente. Também 

impugnou os pedidos indenizatórios apresentados pela autora, 

observando-se a responsabilidade contratual da seguradora.

O requerido Jaciel Fernandes de Andrade pugnou pela suspensão do feito 

até o julgamento da ação penal que é promovida em seu desfavor, no 

mérito imputa a culpa do acidente ao condutor da motocicleta. ..

Por sua vez a seguradora apresentou contestação, destacando que sua 

responsabilidade se limita aos termos do contrato de seguro, destacando 

que o mesmo não prevê o pressionamento da autora, No mérito destaca 

que não estaria comprovado o seu dever de indenizar, tendo ainda 

impugnado todas as pretensões apresentadas pela autora.

 Em impugnação a autora em síntese reiterou os termos da inicial

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Primeiramente, cumpre observar que a aplicação do CDC no presente feito 

se limita a relação contratual inerente ao seguro. Destaque-se ainda não 

se mostrar viável a extensão a inversão do ônus da prova no que tange 

às causas do acidente de trânsito, visto a inexistência de superioridade 

probatória das partes em relação ao mesmo.

Outrossim, não há o que se falar de inépcia e ilegitimidade passiva visto 

que a inicial é clara ao imputar ao motorista do caminhão a condição de 

preposto da empresa Transportadora, sendo expressa ao imputar aos 

requeridos inequívoca pretensão indenizatória.

Por fim, inviável a suspensão do processo até o julgamento da ação penal, 

visto que a mesma foi ajuizada há mais de um ano.

 Assim, inexistindo outras preliminares ou matérias processuais declaro o 

processo saneado, fixando como pontos controvertidos a culpa e a 

extensão dos danos decorrentes do evento lesivo e responsabilidade dos 

requeridos..

No que tange a produção de provas, determino a expedição de Oficio a 

Seguradora Lider do DPVAT para que informe os valores pagos aos 

autores para fins de indenização.

Intime-se ainda a seguradora requerida e a corretora de seguros 

identificada a fls. 279, para que encaminhem ao juízo respectivamente 

cópia integral do procedimento administrativo atinente ao sinistro objeto 

desta ação e de toda a documentação encaminhada pelas partes para fins 

de instrução do pedido administrativo.

Outrossim, reputo necessária para além da prova documental já solicitada 

a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes 

e testemunhas que devem ser arroladas no prazo de 15 dias, para tanto 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

maio de 2020. Às 14;00 horas, às 14:00 horas-MT. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência e vista imediata dos autos ao Ministério Publico.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de fevereiro de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT14142-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/05/2020, às 13h15min, 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: 1000090-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLA DIAS 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Executada para informar dados bancários para 

levantamento de valor.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000619-61.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM TOMAZ DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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, 2 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA COELHO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000623-98.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSELINA 

COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES 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: 27/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-68.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN CARLOS PERALES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDA DE ABREU NOBRE (REU)

 

PROCESSO n. 1000625-68.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JUAN CARLOS 

PERALES POLO PASSIVO: LUCINDA DE ABREU NOBRE 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: 06/05/2020 

Hora: 16:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 3 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN CARLOS PERALES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDA DE ABREU NOBRE (REU)

 

PROCESSO n. 1000628-23.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JUAN CARLOS 

PERALES POLO PASSIVO: LUCINDA DE ABREU NOBRE 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: 06/05/2020 

Hora: 16:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 3 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-08.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PISSINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUZIA DE FREITAS OAB - MT19951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERE APARECIDA SANCHES SOUZA (REQUERIDO)

S. G. D. S. S. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000629-08.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUIS AUGUSTO 

PISSINATTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA LUZIA DE 

FREITAS POLO PASSIVO: S. G. D. S. S. 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: 02/09/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SELMINI RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante por meio da petição do Id 23320492 pleiteou 

bloqueio da quantia de R$ 10.310,22, para aquisição do medicamento 

pleiteado na inicial. Ocorre que, no orçamento juntado no Id 22306573, 

datado de 7.5.2019, consta a quantia de R$1014,60, referente a 6 caixas 

que seriam suficientes para um mês de tratamento. Considerando, a 

discrepâncias de valores entre o orçamento mencionado e o valor 

requerido na petição de Id 23320492 , intime-se a reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, esclareça e comprove a necessidade do bloqueio 

da quantia mencionada. Após, conclusos com urgência para análise do 

pedido de bloqueio de valores. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 20 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PISSINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUZIA DE FREITAS OAB - MT19951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERE APARECIDA SANCHES SOUZA (REQUERIDO)

S. G. D. S. S. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000630-90.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUIS AUGUSTO 

PISSINATTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA LUZIA DE 

FREITAS POLO PASSIVO: S. G. D. S. S. 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: 27/08/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PISSINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUZIA DE FREITAS OAB - MT19951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERE APARECIDA SANCHES SOUZA (REQUERIDO)

S. G. D. S. S. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000631-75.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUIS AUGUSTO 

PISSINATTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA LUZIA DE 

FREITAS POLO PASSIVO: S. G. D. S. S. 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: 27/08/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002086-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI OAB - PR75252 (ADVOGADO(A))

ANGELICA OLIVEIRA MAZZARO PINELLI OAB - PR62690 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 136 de 557



LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Considerando que devidamente intimado, o executado deixou 

escoar o prazo sem apresentação de embargos (ID 29800457), defiro o 

pedido para levantamento do valor depositado nos autos. Deverá a Sra. 

Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006655-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BORGES FERREIRA (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. Cumpra-se o despacho do Id 28389507, intimando-se o 

reclamado para manifestar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sobre 

a petição e documentos do Id 29112046. Após, conclusos para análise da 

tutela urgência. Tangará da Serra-MT, 18 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-54.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 11 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LUIZ DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que anexe aos autos o título executivo que aparelha a 

execução, cumprindo o disposto no art. 798, I, "a", do CPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER RODER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que não é possível saber qual o motivo do 

requerimento de extinção formulado pela reclamante, não havendo por 

outro lado qualquer acordo anexado aos autos, determino tão somente o 

arquivamento dos presentes autos, com as baixas e anotações devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000385-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

RAONY CRISTIANO BERTO OAB - MT27208/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 23062266, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 10 dias, esclareça qual a 

empregadora do executado, tendo em vista que na referida petição 

constam os nomes de duas empresas diferentes, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIDIANE RODRIGUES MOREIRA (EXECUTADO)

JEFFERSON DA SILVA CARNEIRO (EXECUTADO)

VILSON DE ALMEIDA REAL (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011890-21.2015.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SHOPPING CENTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA U. GOMES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 24161370, determino que 

certifique-se nos autos se houve o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos do Procedimento nº 1002013-74.2018.8.11.0055). Em 

seguida, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002130-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERRETTI OAB - MT9603/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANK SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Para realização do ato deprecado, designo o dia 01 de abril de 

2020, às 13h30. Comunique-se ao Juízo deprecante. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra - MT, 03 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002276-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BELOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de outubro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002598-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA OLIVEIRA LARA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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, 03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002598-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA OLIVEIRA LARA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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, 
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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, 03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CUSTODIO DE SILAS GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT10050-O 

(ADVOGADO(A))

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REU)

 

PROCESSO n. 1000632-60.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

CUSTODIO DE SILAS GODOI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CEYLLA 

CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI, MARCO ANTONIO DE MELLO POLO 

PASSIVO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 01/09/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011786-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. 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), não cabe fixação de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (salvo 

evidentemente se fixados em grau de recurso). Além disso, a multa do art. 

523, § 1º, do CPC, não pode, por ora, integrar o cálculo, tendo em vista 

que ainda não houve sequer a intimação do executado para cumprimento 

da obrigação, muito menos o decurso do prazo assinalado na lei que 

justifica essa cobrança. Assim, antes de deliberar sobre o pedido de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

5 dias, apresentar demonstrativo do valor executado, devendo ser 

deduzida a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC e os valores 

referentes a honorários sucumbenciais, tudo sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Caso haja 

manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA PAIXAO PEREIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

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 23/07/2019, às 15h00min, 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: 1000966-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA PAIXAO PEREIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

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: 1000865-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE NOBRES DA SILVA (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:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. K. (REQUERENTE)

A. K. K. (REQUERENTE)

T. K. (REQUERENTE)

L. K. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (REQUERIDO)

C. D. P. D. F. D. B. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI OAB - DF16785-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 139 de 557



Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-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))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/07/2019, às 15h00min, 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: 1000954-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-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))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002164-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES LEITE OAB - RJ188090 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

100164-40.2018.8.11.0055 Reclamante: ANTONIO CARLOS PONTES DE 

OLIVEIRA Reclamada: MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de ausência de 

legitimidade passiva, com base no disposto do artigo 18, CDC, em virtude 

da solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecedores. Passo à 

análise do mérito. Alega o Reclamante na petição inicial que adquiriu um 

smartphone Asus Zenfone 3, na data de 07/12/2017, para presentear seu 

enteado, no entanto, quando da entrega constatou que o produto estava 

avariado, buscando a Reclamada, sendo fornecido posteriormente código 

para restituição do produto. Argumenta que posteriormente recebeu o 

produto novamente avariado, não ocorrendo resolução administrativa, 

pleiteando restituição do valor pago e indenização por dano moral. A 

Reclamada, em defesa, afirma que não possui responsabilidade sobre os 

eventos, pelo que houve extravio dos Correios, sendo localizado o 

produto meses depois e restituído ao Reclamante. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada, não 

demonstram a legalidade de seus atos. Além disso, verifica-se que o 

Reclamante buscou de todas as maneiras resolução administrativa, 

restituiu o produto e teve o produto devolvido nas mesmas condições, sem 

qualquer fornecimento de novo código para reenvio. Desta feita, verifico 

que houve falha na prestação do serviço pelas Reclamadas na medida em 

que não atendeu ao Reclamante quando das solicitações administrativas, 

ficando o autor sem reembolso e sem poder utilizar o produto avariado, 

situação esta que demonstra o descaso e desrespeito da Reclamada no 

atendimento aos seus consumidores, fato que ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, devendo reparar os danos a ele causados. Corroborando: 

“CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO. VÍCIOS MANIFESTADOS EM 

ITEM ESSENCIAL DO PRODUTO (PLACA MÃE) JÁ NO SEGUNDO ANO DE 

USO, DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. PARCIAL 

PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, SENDO AUTORIZADA A RESTITUIÇÃO DO 

VALOR E DENEGADA A COMPENSAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. 

INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA EM 

PEÇA FUNDAMENTAL, SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTENDA EM 

ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 4 (QUATRO) 

INTERVENÇÕES TÉCNICAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, PRIVANDO A 

ADQUIRENTE DA UTILIZAÇÃO DO BEM. TRANSTORNOS E DISSABORES 

QUE EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. CONFIANÇA E EXPECTATIVA 

DEPOSITADAS NO APARELHO DIANTE DA RESPEITABILIDADE GOZADA 

PELA FABRICANTE NESTE RAMO. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA 

EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO 

REFORMADA NO PONTO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O 

PREJUÍZO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE DO 

ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20140790164 SC 2014.079016-4 (Acórdão), Relator: Ronei 

Danielli, Data de Julgamento: 24/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil 

Julgado)”. No que tange ao pleito de danos materiais, tenho que o pedido 

merece provimento, devendo ser restituído ao Reclamante o valor pago 

pelo produto. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: CONDENAR a Reclamada 

a restituir ao Reclamante o montante de R$ 676,08 (seiscentos e setenta e 

seis reais e oito centavos), valor este que deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da data do respectivo desembolso, condicionada a entrega 

do produto a Reclamada MVX COMERCIO ELETRONICO S/A (devendo a 

reclamada fornecer e informar os meios de remessa). CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais suportados, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, 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. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 
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Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-64.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BOLSON BICHOFF (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-49.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002164-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES LEITE OAB - RJ188090 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MOACIR ZIMMER (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-25.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAREZI DE BRITO E VIEIRA DE BRITO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título juntado aos autos não detém força executiva. Assim, 

faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para juntar aos autos título executivo hábil ou adequar o pedido ao rito do 

processo de conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-55.2020.8.11.0055

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

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME OAB - 

05.964.854/0001-01 (REPRESENTANTE)
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RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA PEDROSO DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003026-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RODRIGUES DE FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Deixo de analisar o pedido de tutela de urgência, tendo em vista o 

seu cumprimento, conforme noticiado pelo reclamante na petição de Id 

29012191. 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, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000325-09.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA (EXEQUENTE)

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO FERREIRA VILAS BOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000330-31.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DOS SANTOS - COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOLETO PRODUTORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 
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03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT,13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000358-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA BASILIO FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-59.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILZA MACEDO ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 
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03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000360-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-29.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FILIPIN CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000454-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO VIEIRA CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SINHORETTO MANFRINATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 
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referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

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:

FERNANDA EBSEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000457-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FILIPIN CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIELE BONIFACIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000458-51.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FILIPIN CHAVES (EXEQUENTE)

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:

EVONILDES APARECIDA DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 
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referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000219-47.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

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:

AURELINA EGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000216-92.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

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:

NIVALDO BARBOSA DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000523-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA HILLESHEIM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TADEU GERENT OAB - SC37057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARQUES DE MELO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000543-37.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE PAULA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casado for, seu esposo(a), da aludida 

penhora, caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, o 

registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA GODOI SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casado for, seu esposo, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000544-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYK WILCOON FARIAS MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a credora e o 

executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia 

sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem 

prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000545-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casado for, seu esposo, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000547-74.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MACHADO DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credora e a executada e, se casada for, seu esposo(a), da aludida 

penhora, caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

providencie o exequente, sem prejuízo da intimação da executada, o 

registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, a 

credora proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, 

do CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que 

estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele 

próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa(o), da aludida penhora, caso recaia sobre 

bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo 

a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-51.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES MOREIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casada for, seu esposo, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000556-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LIMA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casada for, seu esposo, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 149 de 557



Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0014230-72.2014.8.13.0243

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MAURÍCIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILANI GARCIA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-89.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANCHES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, 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. 

A reclamante informa na petição inicial que a reclamada vem impedindo a 

sua rematrícula no curso de Fisioterapia, bem como incluiu seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos referentes a notas 

promissórias. No entanto, relata a reclamante que a cobrança é indevida e 

que nunca assinou nenhuma nota promissória. A reclamante anexa à 

petição inicial os extratos financeiros do Id 29580668, no qual constam 

como quitados todos os débitos referentes aos anos de 2016 a 2019. A 

única obrigação pendente se refere ao mês de janeiro de 2020 que 

consiste no pagamento da rematrícula, pagamento este que a reclamante 

está impossibilitada de realizar diante da exigência da reclamada, que 

condiciona este ato ao pagamento do débito pendente. Por outro lado, no 

mesmo extrato, após as informações de quitação dos citados anos, há 

informação de dois débitos denominados “nota promissória pré-fixada”, 

vencidos aos 2.1.2019, sem qualquer descrição de sua origem. A 

alegação da reclamante de que nunca assinou nenhuma nota promissória 

deve ser, nesta sede, tida por verdadeira, diante da inversão do ônus da 

prova aplicável à espécie diante do que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC, 

já que seria impossível impor-lhe a produção de fato negativo. O periculum 

in mora evidencia-se pelo fato de que a não realização das atividades 

curriculares ensejará na não conclusão do curso de Fisioterapia, situação 

que certamente resultará em prejuízos relevantes e irreparáveis. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Uma vez demonstrado, nesta sede, o pagamento 

de todas as mensalidades, indevida se mostra a inclusão do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC, art. 300, §3º) 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. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de determinar a 

exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, com 

relação aos débitos objeto deste conflito, bem como para determinar que a 

reclamada promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a emissão do boleto e do 

que mais for necessário para a rematrícula da reclamante, com a 

consequente reabertura de prazo de entrega de atividades. Para o caso 

de descumprimento deste último preceito, fixo multa diária no valor de R$ 

300,00, até o limite de 20 salários mínimos. Oficie-se ao órgão de proteção 

ao crédito, para exclusão do nome da reclamante, relativamente aos 

débitos objeto do conflito. 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, 2 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FELIX DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Passo a análise do pedido de Infojud. Conforme 

dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição de 
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informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a escrivania se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Não constam declarações na base de dados da SRF. Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE HELENA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

reclamante, nos termos da Lei 1.060/50. Certificada a tempestividade, 

recebo o recurso interposto no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da 

Lei nº 9.099/95. Após, promovidas as anotações devidas, remetam-se os 

autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA MARASCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BALY DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de 

bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro 

de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON CARVALHO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dailson Cesar Alves (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000578-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo 

RENAJUD também foi infrutífera, passo à análise do requerimento para 

pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da 

CNGC, somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal 

do Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os 
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meios possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa 

diligência também foi inexitosa, intime-se a exequente para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002760-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBENESER ALEXANDRE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2020 . 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010174-90.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HANS DE PAULA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GODOY 30808555820 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo RENAJUD foi 

infrutífera, passo à análise do requerimento para pesquisa de bens pelo 

sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se 

justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o 

credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que esta diligência também 

foi infrutífera, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-70.2020.8.11.0055

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

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

ELAINE ANDRADE DE MELO OAB - 044.129.831-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (INTERESSADO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. O documento do ID 29336476 demonstra que efetivamente 

ocorreu o pagamento do débito que ensejou a inscrição noticiada no 

documento do ID 28280102. Referidos documentos demonstram, inclusive, 

que a inscrição ocorreu em data bem posterior ao pagamento. A se 

considerar adimplida a obrigação, evidentemente foi indevida a inscrição. 

Ainda que se parta da premissa de que a dívida tivesse sido quitada com 

atraso, ou que a cobrança derivou de obrigação que foi objeto de 

novação, é preciso agora ter em mente que o reclamante adimpliu com sua 

contraprestação. Nesse passo, o cancelamento do registro negativo do 

devedor deve ser providenciado pela instituição credora quando há a 

quitação do débito pendente, não sendo ônus do consumidor/devedor que 

pagou, mas sim do credor que recebeu. Pois nos moldes do art. 43, §3º, 

c.c. art. 73 do Código de Defesa do Consumidor, pago integralmente o 

débito, o credor é responsável pela retirada da restrição do SPC e do 

SERASA ou de qualquer outro ato que implique restrição ao crédito como 

no caso do protesto, comunicando a inexatidão nos dados e cadastros 

para a correção das informações incorretas no prazo de 05 dias úteis, o 

que não ocorreu no caso em tela. Esse é, inclusive, o entendimento 

pacífica da jurisprudência, consolidado na Súmula nº 548 do C. Superior 

Tribunal de Justiça: ”Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida 

em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” Não obstante, 

resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente houve o adimplemento da obrigação, inclusive antes da 

inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser considerada legítima a 

manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, o reclamante terá 

suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o 

pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir 

efeitos normalmente sem que isso implique em significativo prejuízo à 

empresa reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida. Com essas razões, presentes os requisitos do 

art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 
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SERASA, CDL entre outros), com relação ao débito objeto da presente 

demanda, lançado pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a 

também para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FABIO DIAS POLIDARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RODRIGUES OAB - MT21475/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

fevereiro de 2020 . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MACHADO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDJA DE ANDRADE DIONIZIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001310-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELE CRISTINA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de 

bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 17 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA YONA SOUZA VITASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A exequente formula pedido de sequestro de verba pública, ao 

argumento que o executado não atendeu ofício RPV encaminhado no dia 

6.09.2019 e até a data da propositura da petição não cumpriu a ordem 

judicial exarada no despacho do Id 20621003. O pedido de bloqueio de 

verbas públicas, em casos como o presente, comporta acolhimento. A Lei 

nº 12.153/2009, em seu art. 13, §1º, autoriza o sequestro de numerário na 

hipótese de descumprimento de requisição, o que se verifica no caso em 

tela, inclusive independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública. 

Com efeito, o executado foi intimado para cumprir o despacho de Id 

20621003 no dia 19.08.2019, consoante se extrai do AR juntado no Id 

23488318 e não cumpriu a ordem judicial requisitória de pequeno valor, 

conforme noticiado na petição do Id 28167482. Ademais, o artigo 100, §6º 

da CF autoriza o sequestro de verbas públicas em caso de preterição do 

direito de precedência na ordem dos pagamentos de precatórios judiciais 

ou no caso de não alocação orçamentária do valor necessário ao 

pagamento de um precatório. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STF trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA FINS DE 

PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ORDEM PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM MOMENTO 

POSTERIOR AO DECIDIDO NA ADI 2.356 MC E NA ADI 2.362 MC (RELATOR 

P/ACÓRDÃO MIN. AYRES BRITTO, DJE DE 19/5/2011), QUANDO 

DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 2º DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 30/2000, QUE INTRODUZIU O ART. 78 NO ADCT. 

DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DO 

PARTICULAR EMBASADA NA SÚMULA 734/STF. O MANDADO DE 

SEGURANÇA ANTERIORMENTE JULGADO PELO TJ/SP APENAS 

AFASTARA A APLICAÇÃO DO REGIME DE EC 62/2009 E DETERMINARA A 

RETOMADA DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE SEQUESTRO. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 19043 AgR, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 

06-10-2016). Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores 

indicados na petição do ID 29179193. Intimem-se as partes acerca do 

bloqueio realizado, para que requeiram o que entender cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002757-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON QUEIROZ DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 
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Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi parcialmente 

frutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A 

pesquisa indicou a existência de 1 veículo em nome da parte executada. 

Porém, sobre ele pende restrição anterior decorrente de contrato com 

cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de 

nova restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 18 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000940-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DUARTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 18 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA PRISCILA PRAXEDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa indicou a 

inexistência de veículos registrados em nome da parte executada, 

intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA PRISCILA PRAXEDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa indicou a 

inexistência de veículos registrados em nome da parte executada, 

intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro 

de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001174-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

JHENE DEISE DO NASCIMENTO OAB - MT19051/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA DOS SANTOS ULRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 155 de 557



UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

expedição de ofício ao empregador do executado, para que proceda 

depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exequendo. Uma vez efetivada com sucesso 

a penhora, com o bloqueio de valores até o limite ora estabelecido, 

certifique-se, lavre-se o respectivo termo e cumpra-se na íntegra o 

despacho do ID 13069488. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA COSTA JACINTHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA COSTA JACINTHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 156 de 557



providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NUNES QUEROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante informa na petição inicial que trabalhou para o 

reclamado inicialmente como diarista, passando em seguida como 

assalariada, inclusive com "carteira assinada", formulando ainda, dentre 

os pedidos cumulativos, requerimento para que o reclamado seja 

condenado no pagamento do que denomina de “Acerto verbas 

trabalhistas”. Porém, não esclarece no que consistiriam tais "verbas". A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso; além disso, é imprescindível a discriminação das aludidas 

"verbas", para que este Juízo possa analisar inclusive sua competência 

para análise da pretensão. Assim, faculto à parte autora a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente 

os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006620-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA TALINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O exequente formula sua pretensão executiva em face da 

pessoa física de DANIELA TALINI. Porém, os títulos foram emitidos por 

pessoa (jurídica) absolutamente distinta da que figura no polo passivo da 

execução. Além disso, os demais documentos anexados aos autos 

(boletos) claramente não detêm força executiva, não contendo nem 

mesmo os dados do suposto devedor. Assim, faculto à parte exequente a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que promova as 

adequações necessárias à petição inicial, especialmente no que tange ao 

polo passivo; outrossim, se for o caso para que anexe aos autos os títulos 

executivos que aparelham a execução, cumprindo o disposto no art. 798, 

I, "a", do CPC, ou para adequar os pedidos ao rito do processo de 

conhecimento, tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006648-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA MARIA FEITOZA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c. DANOS MORAIS e pedido de medida de urgência para que a 

reclamada seja compelida a efetuar a transferência de titularidade do 

veículo descrito na inicial, ao argumento de que este foi vendido para a 

reclamada em setembro de 2019 e até a data da propositura da ação não 

efetuou a transferência. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

analise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade da concessão da 

tutela de urgência antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de 

rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para concessão da 

tutela de urgência. A reclamante anexou à inicial a foto do documento do 

ID 27612929 que comprova a venda do veículo à reclamada, transação 

ocorrida aos 18.09.2019. Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 

1º, do CTB, competia ao novo proprietário, no caso a reclamado, tomar as 

providências necessárias para a efetivação da transferência junto ao 

órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os 

documentos atrelados à inicial indicam, o reclamado assim não procedeu. 

Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que 

também é ônus do alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, 

sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a 

data da comunicação. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto 

frio da lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a 

transferência física do bem a terceiro. Esse entendimento já está, 

inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça: STJ-0491723) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 

283/STF. MULTA. INFRAÇÃO OCORRIDA APÓS A DATA DA 

ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara 

o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 

2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge do 

posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera 

que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) ADMINISTRATIVO E PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO 

CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA 

CF/88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No caso dos autos, 

em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que efetivamente houve 

a transferência do bem à reclamada por ocasião da alienação fiduciária 
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realizada em nome do reclamado. Dessa forma, o mesmo entendimento 

externado pelos Tribunais Superiores há que ser aplicado à situação em 

comento, sendo patente o dever do reclamado em promover a 

transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se pronunciou a 

jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DE 

MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). O perigo da 

demora está consubstanciado, considerando que se a tutela for 

concedida tão somente ao final da demanda a reclamante poderá sofrer 

diversos prejuízos, além dos que já está suportando, uma vez que todos 

os débitos decorrentes do veículo estão recaindo sobre si. Ausente 

também o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Assim, com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para o fim de determinar que 

a reclamada providencie, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) 

dias, a transferência da propriedade do veículo descrito na inicial, bem 

como efetue o pagamento dos impostos cobrados após a data de 

18.09.2019, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), limitados a 20 salários mínimos. Recebo a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte 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, 3 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a emenda da petição inicial. Promova-se a inclusão do 

reclamado ROGÉRIO GALLEGO no polo passivo da demanda, inclusive no 

registro do sistema PJe. Do disposto no art. 300 do Novo 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. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento da tutela de urgência, 

bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, vislumbro 
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a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de 

urgência. Verifica-se que a reclamante informa na inicial que foi cobrada 

por dívidas lançadas pelos reclamados, por ser apontada como 

proprietária do veículo descrito na petição inicial o qual, no entanto, nunca 

compôs seu acervo patrimonial. As alegações da reclamante se mostram 

verossímeis, em razão dos documentos juntados com a inicial e 

principalmente em razão da impossibilidade de lhe impor a produção de 

prova de fato negativo, devendo essa prova, se for o caso, ser produzida 

pelos reclamados. Ademais, a reclamante informa que sequer é habilitada 

para dirigir veículos e que nunca residiu no endereço constante no extrato 

do Detran, o que reforça sua alegação de nunca ter adquirido o veículo 

informado na inicial. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a 

manutenção do registro do veículo ativo, em nome da reclamante, poderá 

trazer prejuízos de grande relevo, já que a propriedade gera obrigações 

sucessivas, administrativas e tributárias, que devem ser arcadas por 

quem figura como titular do domínio no órgão de trânsito. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. Ressalvo apenas que a tutela 

de urgência, embora deva ser concedida, à luz dos elementos 

apresentados até este momento, não pode ser deferida exatamente como 

postulado pelo reclamante. Isso porque o reclamante pretende a 

“exclusão” do seu nome do registro do veículo; no entanto, a medida como 

postulada esvaziaria totalmente o futuro provimento final, já que sua 

pretensão já estaria totalmente satisfeita e haveria evidente perigo de 

irreversibilidade da medida sob esse aspecto. Nesse passo, é suficiente 

para os fins pretendidos pela reclamante que seja determinada a 

suspensão de toda e qualquer cobrança, seja de natureza administrativa 

ou tributária, incluindo taxas de licenciamento, seguro obrigatório, multas e 

pagamento de IPVA. Além disso, fundado no art. 301 do CPC, reputo 

imprescindível também determinar a inserção de restrição de 

licenciamento, alienação e circulação do veículo em debate, até mesmo 

como consequência das medidas que estão sendo deferidas nesta 

decisão, pela alta probabilidade de ocorrência de fraude quando da 

alienação do bem, e para proteção dos próprios promovidos e do erário 

público. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade das 

medidas ora determinadas, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, sem qualquer prejuízo aos reclamados. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, nos termos do art. 297, do CPC, DEFIRO a tutela de 

urgência para o fim de determinar a suspensão, relativamente à 

reclamante, da cobrança e exigibilidade de toda e qualquer taxa, tributo ou 

penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, seja de 

natureza administrativa ou tributária, bem como para determinar que os 

promovidos se abstenham em incluir qualquer débito sobre o veículo, e 

que se abstenham de tomar qualquer medida judicial ou extrajudicial para 

sua cobrança, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 para cada ato 

praticado em desconformidade com a presente decisão, até o limite de 60 

salários mínimos. Expeça-se mandado ao cartório de protestos, para 

baixa. Determino ainda a inserção de restrição de circulação, 

transferência e licenciamento sobre o veículo, por meio do sistema 

RENAJUD (extrato anexo). Oportuno ressaltar que não se está diante de 

relação de consumo, sob qualquer hipótese, motivo pelo qual o ônus da 

prova obedecerá a distribuição dinâmica prevista no art. 373 do CPC. 

Intimem-se os reclamados, para que tomem as providências necessárias 

ao cumprimento da presente decisão. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes 

públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006576-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. 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 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, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem 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 
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produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006605-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO APARECIDO JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. 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 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, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o recurso interposto no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001267-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SABINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução 

TJ-MT OE nº 09, de 25/07/2019, a competência para o processo e 

julgamento de feitos da natureza do presente, ajuizados a partir de 

30.09.2019 (Provimento nº 26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. Da mesma forma, 

também passa a ser de competência da referida unidade jurisdicional os 

processos que envolvam prestação continuada, mesmo que em fase de 

cumprimento de sentença (art. 2º da Resolução TJ-MT OE nº 09/2019), o 

que é o caso dos presentes autos, conforme verifica-se pela 

manifestação do Defensor Público no ID 28809415. Tratando-se de regra 

de competência absoluta (art. 2º da referida Resolução), este Juizado 

Especial da Fazenda Pública não tem mais competência para o julgamento 

do presente conflito, ou para providências tendentes ao cumprimento de 

eventual sentença proferida nos autos. Ante o exposto, declaro a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial da Fazenda Pública 

para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a 

remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 
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Comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, promovendo-se o necessário, com urgência. 

Tangará da Serra-MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000441-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de requerimento formulado pelo reclamado Município de 

Tangará da Serra, alegando indevida a execução do pagamento dos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública. Ressalta o que não é 

garantido aos defensores públicos, recebimentos de qualquer parcela 

extra, a título de verba honorária, por atuarem em desempenho ao múnus 

público. Intimada a Defensoria Pública manifestou, conforme petição 

juntada no ID 29034359. O pedido não comporta acolhimento. Os 

honorários em questão fixados pela E. Turma Recursal, cujo acórdão não 

foi objeto do recuso, embargos de declaração ou qualquer outra 

manifestação por parte do Município. Portanto, a obrigação de pagamento 

dos honorários advocatícios em questão já foi acobertada pela coisa 

julgada, sendo obviamente impossível a este Juízo de primeira instância 

modificar a decisão. Não fosse o suficiente, é pacífico no âmbito do c. STJ 

o entendimento de que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao 

recebimento dos honorários de sucumbência, com exceção de quando 

sua atuação se dá contra a pessoa jurídica de Direito Público a qual 

integra. Esse o teor da Súmula nº 421: “Os honorários advocatícios não 

são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica 

de direito público à qual pertença.” Evidencia-se que a Defensoria Pública, 

por ser órgão do Estado, pode recolher honorários sucumbenciais 

decorrentes de condenação contra Fazenda Pública Municipal em causas 

patrocinadas por defensor público. A matéria antes sumulada foi 

submetida à apreciação do C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento 

de Recurso Especial submetido à sistemática de recursos repetitivos, 

sufragando aquela a. Corte que a impossibilidade da condenação em 

verba honorária quando a parte vencedora for representada por Defensor 

Público se cinge às hipóteses em que a parte vencida for uma entidade 

estadual da Federação, em face da confusão entre o credor e devedor. 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMATICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS. 

DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). 

PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, 

ocorre confusão quanto uma mesma pessoa reúne as qualidades de 

credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e 

expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa 

premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de 

que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando 

atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se atuação se dá em face de ente federativo 

diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua 

contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à 

sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.” 

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). Assim sendo, neste caso 

concreto, pelos motivos acima transcritos, conclui-se que são 

inequivocamente devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública 

Municipal, por não se tratar de ente federativo a que pertence a 

Defensoria Pública. Sobre o tema: “APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. A teor da 

Súmula n. 421 do STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à 

Defensoria Pública quanto ela atua contra pessoa jurídica de direito público 

à qual pertença”. Embora os honorários advocatícios de sucumbência, em 

favor do Defensor Público, não sejam devidos pelo Estado de Minas 

Gerais, imperiosa se faz a condenação do Município de Divinópolis ao 

pagamento da referida verba, uma vez que também figura como parte ré 

no feito e não está isento dos honorários de sucumbência. Recurso 

conhecido e provido.” (AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA Nº 

1.0223.08.269261-5/001. Rel. Gilson Soares Lemes. Data do julgamento: 

26/04/2017. Data da publicação: 10/05/2017). Assim, pelas razões acima 

delineadas, INDEFIRO o pedido do ID 24269508. Cumpra-se a decisão do ID 

22588757. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011083-98.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH RODRIGUES AMORIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT17439-A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT5735-A (ADVOGADO(A))

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando as informações da petição do ID 29277004, bem 

como o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução TJ-MT OE nº 09, de 

25/07/2019, a competência para o processo e julgamento de feitos da 

natureza do presente, ajuizados a partir de 30.09.2019 (Provimento nº 

26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande-MT. Da mesma forma, também passa a ser de 

competência da referida unidade jurisdicional os processos que envolvam 

prestação continuada, mesmo que em fase de cumprimento de sentença 

(art. 2º da Resolução TJ-MT OE nº 09/2019). Tratando-se de regra de 

competência absoluta (art. 2º da referida Resolução), este Juizado 

Especial da Fazenda Pública não tem mais competência para o julgamento 

do presente conflito, ou para providências tendentes ao cumprimento de 

eventual sentença proferida nos autos. Ante o exposto, declaro a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial da Fazenda Pública 

para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a 

remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, promovendo-se o necessário, com urgência. 

Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SABARRETI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi parcialmente frutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 
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os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indicou a inexistência 

de veículos em nome da parte executada. Defiro, ainda, o pedido de 

buscas via sistema CAGED. Com o resultado da pesquisa, intime-se a 

exequente para, no prazo de 10 dias, requere o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERSONE XAVIER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LACY GRIGORIA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de requerimento formulado pelo reclamado Município de 

Tangará da Serra, alegando indevida a execução do pagamento dos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública. Intimada a Defensoria 

Pública manifestou pelo indeferimento do pedido do reclamado. Ressalta 

que não é garantido aos defensores públicos, recebimentos de qualquer 

parcela extra, a título de verba honorária, por atuarem em desempenho ao 

múnus público. O pedido não comporta acolhimento. Os honorários em 

questão fixados pela E. Turma Recursal, cujo acórdão não foi objeto do 

recuso, embargos de declaração ou qualquer outra manifestação por 

parte do Município. Portanto, a obrigação de pagamento dos honorários 

advocatícios em questão já foi acobertada pela coisa julgada, sendo 

obviamente impossível a este Juízo de primeira instância modificar a 

decisão. Não fosse o suficiente, é pacífico no âmbito do c. STJ o 

entendimento de que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento 

dos honorários de sucumbência, com exceção de quando sua atuação se 

dá contra a pessoa jurídica de Direito Público a qual integra. Esse o teor da 

Súmula nº 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria 

Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 

pertença.” Evidencia-se que a Defensoria Pública, por ser órgão do 

Estado, pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de 

condenação contra Fazenda Pública Municipal em causas patrocinadas 

por defensor público. A matéria antes sumulada foi submetida à 

apreciação do C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso 

Especial submetido à sistemática de recursos repetitivos, sufragando 

aquela a. Corte que a impossibilidade da condenação em verba honorária 

quando a parte vencedora for representada por Defensor Público se cinge 

às hipóteses em que a parte vencida for uma entidade estadual da 

Federação, em face da confusão entre o credor e devedor. 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMATICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS. 

DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). 

PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, 

ocorre confusão quanto uma mesma pessoa reúne as qualidades de 

credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e 

expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa 

premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de 

que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando 

atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se atuação se dá em face de ente federativo 

diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua 

contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à 

sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.” 

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). Assim sendo, neste caso 

concreto, pelos motivos acima transcritos, conclui-se que são 

inequivocamente devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública 

Municipal, por não se tratar de ente federativo a que pertence a 

Defensoria Pública. Sobre o tema: “APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. A teor da 

Súmula n. 421 do STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à 

Defensoria Pública quanto ela atua contra pessoa jurídica de direito público 

à qual pertença”. Embora os honorários advocatícios de sucumbência, em 

favor do Defensor Público, não sejam devidos pelo Estado de Minas 

Gerais, imperiosa se faz a condenação do Município de Divinópolis ao 

pagamento da referida verba, uma vez que também figura como parte ré 

no feito e não está isento dos honorários de sucumbência. Recurso 

conhecido e provido.” (AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA Nº 

1.0223.08.269261-5/001. Rel. Gilson Soares Lemes. Data do julgamento: 

26/04/2017. Data da publicação: 10/05/2017). Assim, pelas razões acima 

delineadas, INDEFIRO o pedido do ID 29457540. Intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001725-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamado interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão 

do ID 23010174, alegando a existência erro material. Intimada, a 

reclamante nada manifestou. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise do processado, 

verifico que assiste razão ao embargante uma vez que houve erro 

material quanto a determinação de abstenção de lançamento de qualquer 

outro ato restritivo de crédito em desfavor da reclamante, de forma 

genérica. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os embargos de 

declaração para retificar o dispositivo da decisão apenas em relação a 

parte final que passará a constar : (...) e para impor ao Estado reclamado 

a abstenção de qualquer outro ato restritivo de crédito em desfavor da 

reclamada, em relação ao crédito tributário discutido na inicial. No mais, 

ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010656-38.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO(A))

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante apresentou embargos de declaração alegando 

omissão e contradição no despacho do ID 21609390. Os autos vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente poderá 

ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a r. 

decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material. Assim 

verifica-se que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração. 

Permanece a decisão tal qual foi lançada. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, manifestar sobre o pedido do ID 24092913. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 

26688642). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

Edital 09/2020-DF

Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, Estado de Mato Grosso, Hugo José Freitas da Silva, no uso de 

suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Federal n.º 11.788, de 

25 de setembro de 2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 

2011, na Resolução n.º 20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na 

Resolução n.º 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, tornar pública a lista dos classificados definitivos no Processo 

Seletivo de Estagiários de Nível Superior no Curso de Direito, para 

Cadastro de Reserva, no âmbito da Comarca de Lucas do Rio Verde.

1.0- Dos Classificados

Vagas Ampla Concorrência - Direito

3.0 DO RECURSO

Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital.

 Lucas do Rio Verde/MT, 03 de março de 2020.

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital 10/2020-DF

Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, Estado de Mato Grosso, Hugo José Freitas da Silva, no uso de 

suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Federal n.º 11.788, de 

25 de setembro de 2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 

2011, na Resolução n.º 20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na 

Resolução n.º 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, tornar pública a data da prova e as inscrições deferidas do 

Processo Seletivo de Estagiários de Nível Médio, para Cadastro de 

Reserva, no âmbito da Comarca de Lucas do Rio Verde.

1.0- DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS

(Ampla Concorrência)

Ana Julia Borba Lubenow

Ana Julia Ferreira Petrolli

Ana Paula David Ferreira

 Andreina Raynara De Oliveira Pereira

Andressa Natalia Camilo

Bianca Cristina Lasta Xavier

 Camila Lima Batista

Camilla Holppers Santana

Carla Pollyane Rocha Da Silva

Caroline Amorim

Debora De Oliveira Mascarello

Diogo Souza Santana

Eliane Alves

Eva Vitória Aparecida Da Silva

 Evelyn Adrielly Dos Santos Ferreira

Evelyn Cristina Ferreira Da Silva

 Fabielly De Lima Matiello

Girlane Patricia Da Silva

Glaucio Canci Consalter Junior

Iago Van Der Sand

Issis Ozieranski Venturozo

 Janaina Aparecida De Paula

João Lucas De Souza Santos

Joao Vitor Dos Santos Fernandes

Juliano Padilha Da Silva

Karlos Eduardo Dias Da Silva

Kauana Naiara Dos Santos Diniz

 Kayane Cristine Do Amaral Maziero

 Laysa Carolayne Da Silva Cecon

Maria Eduarda Araujo Izidro Dos Anjos

Maria Eduarda Cortes Ximenes

Nalani Da Silva Guairienti

Pamela Carine Dal Canton

Pamella Vitoria Rodrigues De França

Rogério Monteiro Do Nascimento Júnior

Simone Weiss

 Thauani Norberto Santos

Thaylon Matheus Duarte Do Carmo
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Thaynara Coffi Lirio Jungles

Vinicius Thayllan De Almeida Silva

NEGROS E PARDOS

Aline Da Silva Nascimento

 Allan Da Silva Ramos

Ana Alicia Dos Santos

Ana Livia Da Silva Mendes

Barbara Vitória De Almeida França

Bruna Emanuelly Dos Santos

 Bruna Leticia De Oliveira Alberghini

 Carlos Loham Barbosa Miranda

Daniel Felipe Rambo

Dhyovana Ribeiro Da Silva

Diogo Kayki Furtado Marques

Dionatan Da Silva Rosa De Jesus

 Enzo Henrique Conti

Erik Gustavo Mattos

Fabiula Silva Von Muhlen Muhlen

 Gleydson Gabriel Araújo Da Conceição

Hellen De Souza Rio

Ingrid Aparecida Norberto Da Silva

Janaina Silva Mendes Santos

Jennifer Syanne Santana E Silva

João Vitor Florencio Da Silva

Karina Stephany Herreiro Do Nascimento

Karolini De Oliveira Silva

 Kayo Henrique Da Silva Ramos

 Kellen Santos Souza

Kelly Vallejo Torres Patrício Turcato

Leilton Neres Da Silva

Maria Eduarda De Oliveira Gomes

Mateus Augusto Ribeiro Vaz

Mayckson Gonçalves De Souza Costa

Michele Tauanedos Santos Cardoso

Naiane Rodrigues Neres

Natan Bones Da Costa

Nathalia Maria Lima Simioni

Patrick Beno Butzen

Rafaelly Marques Ramos

Rayane Cristina De Sousa Ramos

Raynara Kelly De Moraes

Rodrigo Vieira Boher

Tainá Ceccatto Claudino

Thalyson Pereira

3.0 DO RECURSO

Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto: a) Ao indeferimento do requerimento de 

inscrição;

 4.0 A prova será aplicada para todos os candidatos na data de 15 de 

março de 2020, das 8:00h às 11:00h, no plenário do Juri, no edifício do 

Fórum, na Av. Mato Grosso, 1912-S, Lucas do Rio Verde/MT.

Lucas do Rio Verde/MT, 03 de março de 2020.

Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

* O Edital n.08/2020-DF completo, que torna pública a lista dos 

classificados definitivos no Processo Seletivo de Estagiários de Nível 

Superior no Curso de Direito, para Cadastro de Reserva, no âmbito da 

Comarca de Lucas do Rio Verde encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000597-33.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO JOSE DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Intime-se o exequente para comprovar o trânsito em julgado 

da sentença. II. Após, conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000920-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO INACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000920-38.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: VALDEVINO INACIO 

EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. I. Considerando a presença de demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do Código de 

Processo Civil, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC. II. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não 

haja o oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 

deliberação. III. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLEIA TEREZA KARLING (AUTOR(A))

ANDRE RICARDO LONDERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000687-41.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ANDRE RICARDO LONDERO, 

OLEIA TEREZA KARLING REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. I. Apesar da parte Requerente se intitular 

como hipossuficiente, inexistem quaisquer elementos capazes de 

demonstrar que não possui capacidade de arcar com as despesas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios, 

sendo que a pesquisa realizada via Sistema Renajud informa situação 

financeira apta ao recolhimento das custas. II. Sendo assim, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial (art. 321 do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício almejado, a fim de: 

a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, sob pena de 

indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. III. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000635-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BISPO LAURIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a 

execução, atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. II.Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de 

impugnação, e retornem os autos conclusos para deliberação. 

III.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000753-21.2020.8.11.0045

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:

MARCIA NUNES BARBOSA (EXECUTADO)

ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO SERGIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000753-21.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE 

SERVICO LTDA - ME, PAULO SERGIO DE ARAUJO, MARCIA NUNES 

BARBOSA Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. 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 da parte 

Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, 

ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000539-30.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FRANCIELI TREVISAN (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000539-30.2020.8.11.0045 AUTOR(A): GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME 

REU: PAULA FRANCIELI TREVISAN Vistos, etc. I. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a 

expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte 

Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000869-27.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000869-27.2020.8.11.0045 IMPETRANTE: NAYARA DA SILVA COSTA 

IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE LUCAS DO RIO VERDE 

- MT O SENHOR, FLORI LUIZ BINOTTI Vistos, etc. I. Trata-se Mandado de 

Segurança impetrado por Nayara da Silva Costa em desfavor do Prefeito 

de Lucas do Rio Verde/MT, Senhor Flori Luiz Binotti, pretensa Autoridade 

Coatora. II. Para a concessão da medida liminar em Mandado de 

Segurança devem concorrer 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: a) 

relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e b) que 

haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da parte 

Impetrante, ou dano de difícil reparação, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito (artigo 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009). No caso em questão, antes de analisar o pedido liminar, 

entendo que se faz indispensável a oitiva da Autoridade apontada como 

coatora, oportunizando-lhe esclarecimentos acerca das contratações 

realizadas pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT. III. Sendo assim, 

notifique-se a Autoridade Impetrada a fim de que preste as informações 

que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, I). IV. Em seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o 

parecer do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, 

art. 12). V. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. VI. 

Intime-se. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000540-15.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

FRANCISCO ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR FREIRE DA SILVA (REQUERIDO)

CARTÓRIO FELIPETTO MALTA (REQUERIDO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000540-15.2020.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO SILVA 

DO NASCIMENTO, RICARDO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: JUNTA 
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COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARTÓRIO FELIPETTO 

MALTA, EDGAR FREIRE DA SILVA Vistos, etc. I. De proêmio, proceda-se 

com a alteração da Classe Processual para “Procedimento Comum Cível”, 

considerando o declínio de competência. II. Associe-se os presentes 

autos com as Ações de Execução Fiscal n. 1001750-43.2016.8.11.0045 e 

1004093-12.2016.8.11.0045. III. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. Assim, o pedido de exclusão/suspensão 

sumária da pessoa jurídica será analisada após o aporte das 

contestações, caso a própria Junta Comercial não o faça 

administrativamente quando citada. Quanto aos pedidos de suspensão 

das execuções fiscais, temos que o Estado de Mato Grosso não é parte 

na presente lide, assim necessário aguardar a análise da antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência para então verificar tal questão diretamente 

nos executivos fiscais. IV. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 01/06/2020, às 09h, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. VI. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). VII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VIII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IX. O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Intime-se. XII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002717-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZI ANTONIO DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002717-88.2016.8.11.0045 AUTOR(A): IZI ANTONIO DIAS PEREIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. I. 

Considerando a presença de demonstrativo discriminado do crédito na 

forma delineada pelo art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, 

atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. II. Decorrido o prazo acima 

assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e 

retornem os autos conclusos para deliberação. III. De mais a mais, 

corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002583-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FRANQLIM PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002583-56.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: OLIVIO FRANQLIM PEREIRA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. I. 

Considerando a presença de demonstrativo discriminado do crédito na 

forma delineada pelo art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, 

atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. II. Decorrido o prazo acima 

assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e 

retornem os autos conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IV. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000608-62.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE FATIMA GRACIOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE ORTIZ BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000608-62.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: TEREZA DE FATIMA GRACIOSO 

EXECUTADO: FABIO ALEXANDRE ORTIZ BARBOSA Vistos, etc. I. De 

proêmio, em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, 

conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro 

a solicitação de sigilo realizada no protocolo da lide. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. III. Nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada, pessoalmente, para que, em 3 (três) dias, pague o débito, 

prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento. IV. 

Caso a parte Executada, no prazo supracitado, não efetue o pagamento, 

não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, expeça-se o necessário para efetivação de protesto de seu 

nome perante o cartório de registros local nos termos do artigo 528, § 1º, 

do Código de Processo Civil. V. Cientifique-se a parte Executada que além 

do protesto, poderá ser preso por 01 (um) a 03 (três) meses, em regime 

fechado, em caso de não pagamento (art. 528, §3º, do CPC). VI. O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 

as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do CPC). VII. Após, 

intime-se a parte Exequente para que manifeste se houve o adimplemento 

do débito ou apresente os cálculos atualizados, no prazo de 15 dias. VIII. 

Por fim, dê-se vista ao Ministério Público. IX. Intime-se. X. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. XI. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000609-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE FATIMA GRACIOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE ORTIZ BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000609-47.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: TEREZA DE FATIMA GRACIOSO 

EXECUTADO: FABIO ALEXANDRE ORTIZ BARBOSA Vistos, etc. I. De 

proêmio, em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, 

conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro 

a solicitação de sigilo realizada no protocolo da lide. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. III. 

Intime-se a parte Executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito. IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). V. Não efetuado o 

pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, com os 

acréscimos correspondentes (multa e honorários), intimando-se a parte 

Executada de imediato do teor do respectivo auto. VI. Transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, independentemente 

de nova intimação, o prazo de 15 dias para que a parte Executada 

apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte Exequente 

requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para fins de 

protesto, nos termos do artigo 517 do CPC, ou requerer ao juiz a inclusão 

do nome da parte Executada em cadastros de inadimplentes, nos termos 

do artigo 782, § 3º, do CPC. VII. De mais a mais, alterem-se os registros 

cartorários para cumprimento de sentença, conforme postulado pela parte 

Exequente. VIII. Após, vista ao Ministério Público. IX. Intime-se. X. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XI. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000790-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO PERIN (EXECUTADO)

MARIZA FATIMA FRAGATA DOS SANTOS PERIN (EXECUTADO)

EDENIZE PERIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000790-48.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ANSELMO PERIN, MARIZA FATIMA FRAGATA DOS SANTOS 

PERIN, EDENIZE PERIN Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. 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 da parte 

Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, 

ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000792-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO PERIN (EXECUTADO)

MARIZA FATIMA FRAGATA DOS SANTOS PERIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000792-18.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ANSELMO PERIN, MARIZA FATIMA FRAGATA DOS SANTOS 

PERIN Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a inexistência de 

guia arrecada e do devido comprovante de pagamento, de modo que nos 

termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, 

intime-se a parte Autora/Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000598-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

ADEVALDO MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000598-18.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ADEVALDO MANOEL DOS 

SANTOS, VALDICE ALVES DE SANTANA REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Vistos, etc. I. De proêmio, importa salientar que tanto os Autores, quanto o 

“de cujus” apresentam como residência o Município de Nova Mutum/MT, 

inclusive, é a urbe do registro de óbito e era o local de trabalho do “de 

cujus”. II. Assim, nos ditames do art. 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte Autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da razão para propositura da lide nesta Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT. III. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GASPARETO PINHEIRO OAB - RS97491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI KUJAVA (EXECUTADO)

SIDICLEI VAZZOLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 
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DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000824-23.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: MILTON MARTINELLI 

EXECUTADO: ELOI KUJAVA, SIDICLEI VAZZOLER Vistos, etc. I. Cite-se a 

parte Executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens 

passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá opor 

embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. 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 da parte Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 

1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000843-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES PEREIRA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000843-29.2020.8.11.0045 AUTOR: SERGIO HENRIQUE BATISTA DA 

SILVA REU: LEMES PEREIRA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP 

Vistos, etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada 

condição de mudança da situação fático-econômica descrita na inicial. III. 

Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, 

concedendo à parte Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). IV. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000388-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE BELONI EICHELT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Outros Interessados:

EDINEIA FERNANDES SABATINE (CONFINANTES)

KELIS APARECIDA BARBOSA FARIA (CONFINANTES)

FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA (CONFINANTES)

HENRIQUE SOLANO GOLDHARDT (CONFINANTES)

BRUNO CEZAR BASSO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000388-64.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ADELAIDE BELONI EICHELT REU: 

DESCONHECIDO Vistos, etc. I. De proêmio, verifica-se que não consta a 

devida qualificação da parte Requerente, uma vez que ausente a 

indicação do estado civil, nos termos do art. 319, II, do Código de Processo 

Civil, uma vez que o documento constante no id. n. 28463435-Pág. 3, 

informa a existência de casamento. II. Ademais, verificando a existência 

de cônjuge, necessário a apresentação de certidão expedida pelo Cartório 

de Registro de Imóveis em nome deste, conforme a apresentada no id. n. 

28463435-Pág. 1. III. Desta forma, intime-se a parte Requerente para 

emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, a fim de: a) promover a devida qualificação, informando o estado 

civil, com a apresentação da respectiva certidão de casamento; b) juntar 

certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis acerca de busca 

de bens móveis eventualmente existente em nome do cônjuge. IV. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001091-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001091-92.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: VALDECIR ANTONIO BURILE Vistos, etc. I. Do compulso dos 

autos, denota-se a inexistência de guia arrecada e do devido comprovante 

de pagamento, de modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do 

Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas 

judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena 

de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. III. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001048-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIUNIOR RONALDO BRUM LAUSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001048-58.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: DIUNIOR RONALDO BRUM LAUSER Vistos, etc. I. Do 

compulso dos autos, denota-se a inexistência de guia arrecada e do 

devido comprovante de pagamento, de modo que nos termos do disposto 

no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) 

guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos 

respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Transcorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. III. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000606-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. O extrato juntado com a inicial demonstra que o autor 

recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 19/11/2019 a 

13/12/2019, tendo sido cessado por limite médico. II. A fim de demonstrar a 

pretensão resistida da autarquia requerida a justificar a intervenção 

judicial, intime-se o autor para comprovar que compareceu a perícia 

administrativa e teve negado seu pedido de prorrogação do benefício. 

Prazo: 30 dias. III. Após, conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000477-87.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI BAYER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000477-87.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: IVONI BAYER EXECUTADO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. I. Considerando a presença de demonstrativo discriminado do 

crédito na forma delineada pelo art. 534 do Código de Processo Civil, 

intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, 

atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. II. Decorrido o prazo acima 

assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e 

retornem os autos conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002903-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA SOARES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002903-09.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: DIANA SOARES SOUZA 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. I. De proêmio, recebo a 

emenda apresentada no id. n. 24300093. Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito e atendidas as determinações constantes no art. 

524 do CPC, intime-se a parte Executada para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da 

execução (art. 523 do CPC). II. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do 

art. 513 do CPC, e considerando o postulado pela parte Exequente no id. n. 

24300093, a intimação da parte Executada deverá ocorrer: a) por carta 

com aviso de recebimento. III. Caso não haja pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), devendo ser expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). 

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte Executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VI. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 (pagamento voluntário), a parte Exequente poderá requerer à 

serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC (a 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004977-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Conforme se verifica do Termo de Sessão de Mediação e/ou 

Conciliação juntado ao feito, as partes entabularam acordo estabelecendo 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido no 

presente feito e, em consequência, eliminar a presente demanda. 

Inexistindo óbice legal, homologo o acordo entabulado pelas partes, para 

que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial 

para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do CPC, extinguindo o presente processo 

com resolução de mérito. Ficam as partes dispensadas de eventuais 

custas processuais remanescentes, de acordo com o disposto no artigo 

90, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário ao 

levantamento do valor depositado nos autos pela requerida em favor do 

autor, observando-se os dados bancários indicados no Id 27593955. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004068-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA (REU)

 

Vistos etc. I. Verifica-se dos autos que o credor comunicou ter entabulado 

acordo extrajudicial com o requerido, postulando pela suspensão do 

processo até o cumprimento da avença. II. Deixo de homologar o acordo 

noticiado, pois não fora juntado aos autos a minuta do acordo. III. No 

entanto, defiro a suspensão postulada, incumbindo ao credor comunicar 

nos autos o cumprimento da avença (para fins de extinção) ou requerer o 

prosseguimento do feito. IV. Aguarde-se no arquivo provisório. V. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-27.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO JOSE BROCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO OAB - MT26998/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATA GIL PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 169 de 557



1000578-27.2020.8.11.0045 AUTOR(A): VALDEVINO JOSE BROCH REU: 

DIONATA GIL PINHEIRO Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos 

que a instrui II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada 

condição de mudança da situação fático-econômica descrita na inicial. III. 

Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase 

postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da 

demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. IV. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 18/05/2020, às 15h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. VI. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). VII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VIII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IX. O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Intime-se. XII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO RAYOL DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE MARTINELLO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000695-18.2020.8.11.0045 AUTOR(A): CASSIO RAYOL DE LIMA REU: 

MARIA SALETE MARTINELLO Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os 

documentos que a instrui. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

caso evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica 

descrita na inicial. III. Designo audiência de conciliação/mediação para a 

data de 25/05/2020, às 09h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, 

nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte Requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). X. Intime-se. XI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLIANE BAIA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000626-83.2020.8.11.0045 AUTOR: SHIRLIANE BAIA MONTEIRO REU: 

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Vistos, etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

caso evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica 

descrita na inicial. III. Designo audiência de conciliação/mediação para a 

data de 25/05/2020, às 09h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, 

nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte Requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 170 de 557



ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). X. Intime-se. XI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000576-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE RESENDE LIMA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000576-57.2020.8.11.0045 AUTOR: ENEIDE RESENDE LIMA NASCIMENTO 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. Cabe 

salientar, que apesar de constar no nome da ação "Pedido de Tutela 

Antecipada", não consta fundamentação ou pedido nesse ponto, de modo 

que inviável análise. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme 

art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso 

evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica descrita 

na inicial. III. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

25/05/2020, às 10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte Requerida com 

relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 

219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; b. Do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, 

e havendo desinteresse na realização da audiência — que deverá ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, 

para cada um dos réus, será a data de apresentação de seu respectivo 

pedido de cancelamento da audiência. V. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As 

partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. O não comparecimento 

injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). X. Intime-se. XI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000722-98.2020.8.11.0045

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

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

IRACI BUTINSKI DA SILVA OAB - 904.216.809-97 (REPRESENTANTE)

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000722-98.2020.8.11.0045 REPRESENTANTE: IRACI BUTINSKI DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que 

a instrui. II. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, com fundamento 

no art. 98 do Código de Processo Civil. III. No que concerne a inversão do 

ônus da prova, da análise dos autos, constata-se clara situação de 

hipossuficiência da parte Requerente em relação à parte Requerida, diante 

da verossimilhança das suas alegações. A parte Requerente não dispõe 

de conhecimento jurídico acerca da contratação em questão, bem como se 

apresenta em relação de desigualdade quando comparada com a parte 

Requerida, considerando o poderio econômico desta, estando, 

naturalmente, a parte Requerida numa posição de superioridade na 

relação contratual debatida. Assim, caracterizada, a vulnerabilidade 

jurídica e econômica da parte Autora quando comparado com a parte 

Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão disposta pela 

parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para com o Banco 

Requerido, sendo medida de direito a inversão do ônus da prova. Nesse 

sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA 

COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ALEGADA EM 

CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os 

mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da 

prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, 

estrutura e condições técnico- financeiras, o que não se verifica na 

hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 1002144-83.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, 

Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no original). III.1 Desta forma, 

DETERMINO a inversão do ônus da prova por considerar a aplicação do 

disposto no Código de Processo Civil e do Código de Defesa do 

Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte Requerida a juntada de 

cópia de contrato ou outro documento que evidencie a existência de 

relação jurídica com a parte Autora, nos termos do art. 6, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. IV. Da Citação e Audiência de Conciliação. IV.1 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 25/05/2020, às 

10h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte Requerida com relação 

à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV.3 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). IV.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IV.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IV.6 O não comparecimento injustificado da parte 

Requerente ou da parte Requerida 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).Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida 

deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 
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expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003964-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

BOULHOSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora acerca da devolução da 

correspondência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000068-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELO MILITZ (REU)

ROSICLER HELMICH MILITZ (REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora acerca da devolução da 

correspondência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUZA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR RICARDO SOUSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Intimação da Douta Advogada da parte autora acerca da devolução da 

correspondência

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000794-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HONDINA MEDEIROS AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULINO AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS REPRESENTANTES DO NUCLEO 

DA FACULDADE LA SALLE, NOMEADOS NA DATA DE 11/06/2018 JA 

DEVIDAMENTE HABILITADOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000606-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos etc. I. O extrato juntado com a inicial demonstra que o autor 

recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 19/11/2019 a 

13/12/2019, tendo sido cessado por limite médico. II. A fim de demonstrar a 

pretensão resistida da autarquia requerida a justificar a intervenção 

judicial, intime-se o autor para comprovar que compareceu a perícia 

administrativa e teve negado seu pedido de prorrogação do benefício. 

Prazo: 30 dias. III. Após, conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003627-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PIAZZA TOPANOTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

 

CITAR/INTIMAR a parte Executada (através de seus patronos) para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002998-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDENIR DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

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:

ADILSOM MARCONDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002998-39.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: JOSE CLAUDENIR DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ADILSOM MARCONDES DE SOUZA Vistos, etc. I. A 

gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já que não 

restou suficientemente demonstrada a impossibilidade do Exequente José 

Claudenir de Almeida em suportar as despesas processuais. Com efeito, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a parte Exequente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privado do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. Nesse sentido, cabe salientar que em pesquisa 

junto ao Sistema Renajud (documento anexo), verifica-se que o Exequente 

é proprietário de uma motocicleta Honda NXR160 BROS, sendo que mesmo 

que subsista registro de alienação fiduciária, dada a natureza da relação 

bancária, resta evidenciada a condição econômica do Exequente. 

Ademais, instado a se manifestar acerca da situação de miserabilidade, o 

Exequente na data de 19.07.2019 (id. n. 21941982), juntou recibo de 

pagamento de salário referente ao mês de abril.2018, de modo que 

deveras desatualizado. Em reforço ao exposto, de grande a valia a lição 

da Desembargadora Maria Helena Garglione Póvoas, nos autos do 

Recurso de Apelação n° 91568/2013: “[...] embora a Lei diga que a 

concessão da gratuidade de justiça dá-se pela afirmação de pobreza pela 

parte, o Juiz não pode ser considerado mero protocolista, pronto a 

despachar todo e qualquer pedido formulado nesse sentido. Vale dizer, 

sendo constatado no caso concreto que o benefício não é devido, o Juiz, 

ao contrário do que possa parecer pela leitura de letra fria da Lei, tem o 

dever de indeferir o pedido.” (Sem grifos no original). II. Assim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça veiculado. III. Intime-se, portanto, a parte 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das 

custas e despesas de ingresso, sob pena de seu indeferimento, 
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consoante dispõe os artigos 290 e 321, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil. IV. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-37.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCINA NUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000933-37.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: GEUCINA NUNES DOS SANTOS 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

etc. I. De proêmio, importa salientar que a demanda apresenta como 

destino do endereçamento a Terceira Vara Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT,. II. Desta forma, com fundamento no art. 319, I, do Código de 

Processo Civil, remetam-se os autos à Terceira Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às 

providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARICELIA PAES ANCELMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Trata-se de pedido de “cumprimento de sentença” prolatada 

pelo juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca (Código 122006). 

II.Sendo assim, remeta-se o feito ao referido juízo, promovendo-se as 

baixas devidas. III.Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000883-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FERRONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA FERREIRA DE ALMADA OAB - MT15817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000883-11.2020.8.11.0045 REQUERENTE: MOACIR FERRONATO 

REQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. De proêmio, importa salientar 

que a demanda apresenta como destino do endereçamento o Juizado 

Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. II. Desta forma, com 

fundamento no art. 319, I, do Código de Processo Civil, remetam-se os 

autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. III. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000935-07.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINO ROBERTO PINTO ALVES (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000935-07.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: GERSON LUIS WERNER 

EXECUTADO: LINO ROBERTO PINTO ALVES, CARLOS ALBERTO SILVA 

ALVES Vistos, etc. I.Trata-se de pedido de “cumprimento de sentença” 

prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível desta Comarca (Código 33558). 

II.Sendo assim, remeta-se o feito ao referido juízo, promovendo-se as 

baixas devidas. III.Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ARGENTA DEON (AUTOR(A))

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA 

(AUTOR(A))

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

JOSE ARMANDO ARGENTA (AUTOR(A))

NEIVA NOVELLO ARGENTA (AUTOR(A))

RODRIGO CALETTI DEON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001004-39.2020.8.11.0045 AUTOR(A): JOSE ARMANDO ARGENTA, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA, 

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME REU: BANCO DA AMAZONIA SA 

Vistos, etc. I. De proêmio, importa salientar que a parte Requerente 

pretende a distribuição da ação em dependência com o Processo n. 

1001098-55.2018.8.11.0045, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, vide id. n. 29648608-Pág. 1. II. Desta forma, com 

fundamento no art. 319, I, do Código de Processo Civil, remetam-se os 

autos a Segunda Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. III. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000811-24.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL APARECIDO DELIBERALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000811-24.2020.8.11.0045 REQUERENTE: NATAL APARECIDO 

DELIBERALLI REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. I. Por 

motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição para o julgamento do 

presente feito. II. Procedam-se com as anotações pertinentes e 

remetam-se os autos, sem redistribuição, para a Dra. Gisele Alves Silva, 

Juíza de Direito da Sexta Vara desta Comarca, minha substituta legal. III. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 173 de 557



Processo Número: 1000725-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ZUGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000725-53.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: DARCI ZUGE EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. I. De 

proêmio, importa salientar que a demanda apresenta como destino do 

endereçamento a Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. II. 

Desta forma, com fundamento no art. 319, I, do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos à Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT. III. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002923-97.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto (EXEQUENTE)

WILSON DALTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SALAZAR DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Acolho os embargos de declaração apresentados, e, 

sanando a omissão contida na decisão Id 25071232, acrescentar que, 

caso não haja pagamento voluntário, além da multa de 10% (dez por 

cento), o débito será acrescido também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento). II. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002519-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY APARECIDO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Em atenção ao disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91, 

prorrogo o prazo de duração do benefício deferido na decisão inicial por 

180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente decisão, a fim de que a 

demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo 

será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. II. 

Intime-se com urgência a autarquia requerida para fins de 

reativação/manutenção do benefício, observando-se o prazo acima 

fixado. III. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para resposta. IV. 

Após, intime-se o autor para impugnação. V. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000627-68.2020.8.11.0045 AUTOR(A): CLAUDETE APARECIDA DE LIMA 

REU: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. I. Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Claudete Aparecida de Lima 

em desfavor do Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos 

S.A. Consta na exordial, que a Autora ao tentar realizar compras no 

comércio local fora informada da existência de registro junto aos órgãos 

de proteção ao crédito lançado em seu desfavor. Declara que a inscrição 

é indevida, uma vez que não contratou a dívida em questão, de modo que 

postula pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial (id. n. 29083951), juntou documentos, inclusive consulta do serviço 

de proteção ao crédito, vide id. n. 29083960. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II.1 Defiro os benefícios 

da gratuidade judiciária, com fundamento no art. 98 do Código de Processo 

Civil. Lado outro, nos termos do disposto no art. 292, VI, do Código de 

Processo Civil, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da 

causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 

“In casu,” verifica-se que a parte Autora cumulou os pedidos de 

declaração de inexistência de débito e condenação em danos em morais, 

todavia, atribui ao valor da causa o valor relativo aos danos morais. II.2 

Sendo assim, e atento ao que dispõe, ainda, os incisos II e V, bem como o 

§ 3º, todos do art. 292 do Código de Processo Civil, CORRIJO DE OFÍCIO o 

valor da causa para o valor de R$ 10.435,64, de modo que alterem-se os 

registros cartorários. III. Da 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. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte Requerida, por dívida pretensamente não 

contraída. 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. III.1 

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$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da 

Lei 8.078/90. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No que concerne a 

inversão do ônus da prova, da análise dos autos, constata-se clara 
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situação de hipossuficiência da parte Requerente em relação à parte 

Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. A parte 

Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da contratação 

em questão, bem como se apresenta em relação de desigualdade quando 

comparada com a parte Requerida, considerando o poderio econômico 

desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa posição de 

superioridade na relação contratual debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com o Banco Requerido, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). IV.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. V. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 18/05/2020, às 15h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-14.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE JOAQUIM FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000650-14.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ELIZABETE JOAQUIM 

FRANCISCO REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Trata-se Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Elizabete Francisco de Oliveira em desfavor do Banco 

Bradesco S.A. Consta na exordial, que a Autora ao tentar realizar 

compras no comércio local fora informada da existência de registro junto 

aos órgãos de proteção ao crédito lançado em seu desfavor. Declara que 

a inscrição é indevida, uma vez que não contratou a dívida em questão, de 

modo que postula pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Com a inicial (id. n. 29389860), juntou documentos, inclusive consulta do 

serviço de proteção ao crédito, vide id. n. 29161629. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II.1 Defiro os benefícios 

da gratuidade judiciária, com fundamento no art. 98 do Código de Processo 

Civil. Lado outro, nos termos do disposto no art. 292, VI, do Código de 

Processo Civil, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da 

causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 

“In casu,” verifica-se que a parte Autora cumulou os pedidos de 

declaração de inexistência de débito e condenação em danos em morais, 

todavia, atribui ao valor da causa quantia diversa. II.2 Sendo assim, e 

atento ao que dispõe, ainda, os incisos II e V, bem como o § 3º, todos do 

art. 292 do Código de Processo Civil, CORRIJO DE OFÍCIO o valor da causa 

para o valor de R$ 10.868,73, de modo que alterem-se os registros 

cartorários. III. Da 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. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte Requerida, por dívida pretensamente não 

contraída. 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. III.1 

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$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da 

Lei 8.078/90. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No que concerne a 

inversão do ônus da prova, da análise dos autos, constata-se clara 
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situação de hipossuficiência da parte Requerente em relação à parte 

Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. A parte 

Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da contratação 

em questão, bem como se apresenta em relação de desigualdade quando 

comparada com a parte Requerida, considerando o poderio econômico 

desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa posição de 

superioridade na relação contratual debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com o Banco Requerido, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). IV.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. V. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 18/05/2020, às 16h, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000946-36.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE ALEXANDRE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000946-36.2020.8.11.0045 AUTOR(A): SILVIA DE ALEXANDRE MATTOS 

REU: AYMORE Vistos, etc. I. Trata-se Ação Declaratória de Nulidade de 

Cláusula Contratual c.c. Revisional de Contrato e Repetição de Indébito 

proposta por Silvia de Alexandre Mattos em desfavor de Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S.A. Consta na exordial, que a parte Autora 

firmou com o Requerido 1 contrato de financiamento sob o número 

393505936, para pagamento em 18 parcelas, no valor de R$ 1.588,60. 

Alega que houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, 

capitalização mensal de juros e cobrança de taxas/tarifas administrativas. 

Requer a parte Requerente em sede de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência a determinação de abstenção/retirada de inscrição do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito e autorização para depósito 

judicial do valor incontroverso. Se manifestou também pela concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, inversão do ônus da prova e 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Postulou ao final pela 

procedência da ação, com a revisão da relação contratual, repetição do 

indébito e condenação em honorários de sucumbência de estilo. Com a 

inicial (id. n. 29586630), juntou documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. Pois bem. II. Defiro o 

pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança 

da situação fático-econômica descrita na inicial. III. Da 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. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial não permitem constatar a presença de 

requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para 

salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que 

não pode esperar. No caso em análise, a relação contratual entre as 

partes foi estabelecida em 19.10.2018 (id. n. 29586634-Pág. 10), para 

aquisição de bem usado, sendo que decorrido um ano da pactuação a 

parte postulante se insurgiu e buscou auxílio ao judiciário, não se 

vislumbrando, portanto, óbice ao deslinde do feito e pronunciamento da 

parte Requerida antes de qualquer deliberação. Ademais, tenho que o 

postulante teve prévia e inequívoca ciência do valor do negócio, no caso 

representado pelas taxas de juros e valor fixo das parcelas, de modo que 

não justifica-se a alegada urgência, perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, que possibilite a concessão da antecipação dos efeitos 

tutela de urgência. Pelo contrário, da análise do contrato veiculado aos 

autos, denota-se, “a priori”, que os juros pactuados guardam observância 

aos valores de mercado disponibilizados pelo Banco Central, documento 

anexo. Deveras, não vislumbro de plano a propalada abusividade na taxa 

de juros, sendo notória a possibilidade de estipulação de juros 

remuneratórios acima de 12% ao ano, logo, a insurgência da parte Autora 

contra os encargos não é satisfatória, em si mesma, para concessão da 

tutela pretendida, sendo que a média de mercado não é impositiva às 

relações bancárias, pelo contrário, resulta dos diversos percentuais 

praticados pelas instituições financeiras, cabendo ao consumidor no 
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momento da contratação efetuar a comparação e contratar aquela que 

desejar. Para mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a concessão do pleito liminar depende da comprovação do direito 

com a presença concomitante de três elementos: “a) ação proposta pelo 

contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) 

demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte 

incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado” 

Com efeito, na espécie, restaram insatisfeitos os mencionados requisitos. 

Neste sentido, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRATICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – DEPÓSITO INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTA A MORA 

e seus efeitos – DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO DO VALOR DAS 

PARCELAS PACTUADAS – CARECE DE UTILIDADE PRÁTICA NA 

DEMANDA – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE – RECURSO DESPROVIDO. A consignação de valor inferior 

ao pactuado não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, 

remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos 

cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos 

instrumentos legais para reaver o bem. Para evitar a inclusão do nome 

consumidor nos cadastros restritivos de crédito e mantê-lo na posse do 

veículo, basta que o mesmo pague regularmente as parcelas no tempo e 

no modo contratado, sem a necessidade de intervenção do Judiciário, 

conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp nº 

1061530/RS e o § 1º do art. 285-B do Código de Processo Civil. Se a 

instituição financeira não está se recusando a receber as parcelas 

contratadas, o deposito integral das parcelas em Juízo carece de utilidade 

pratica na demanda, impossibilitando o seu deferimento. Inexistentes 

argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua 

manutenção.” (N.U 0038687-10.2016.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016). (Sem grifos no 

original). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DEPÓSITO 

JUDICIAL DAS PARCELAS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS 

DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. I - Não é suficiente que o devedor simplesmente 

ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que 

teria como consequência de seu inadimplemento. II - O próprio Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1112879/PR 

(representativo de controvérsia), considerou que, não apresenta 

abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor que, ao contratar, 

já sabia de antemão o percentual de juros e o valor fixo de cada parcela 

que deveria pagar, tendo aceitado a proposta, mormente se referido índice 

encontra-se aquém das taxas médias de mercado praticadas em 

operações da mesma espécie.” (AI 90744/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). (Sem grifos no original). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

DEPÓSITO DE DO VALOR INCONTROVERSO – IMPEDIMENTO DE 

INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – DEPÓSITO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – LIMINAR – 

DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. É possível, mediante o depósito judicial 

de valor incontroverso da dívida ou oferecer caução idônea, afastar a 

caracterização de mora nas ações revisionais, desde que demonstrada 

verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais 

(STJ AgRg no AREsp 714178 / MS). Desta feita, não se vislumbrando, por 

ora, a presença dos requisitos necessários a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, tenho pelo indeferimento da pretensão postulada em 

sede de tutela de urgência.” (AI 104669/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016). 

(Sem grifos no original). Por assim sendo, a apreciação do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não comporta 

maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se impõe. III.1 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil. IV. Da Citação e Audiência de Conciliação. IV.1 Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 01/06/2020, às 

10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte Requerida com relação 

à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV.3 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). IV.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IV.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IV.6 O não comparecimento injustificado da parte 

Requerente ou da parte Requerida 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).Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida 

deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001984-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RODRIGUES DE SOUSA (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001984-54.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Denis Rodrigues de Sousa. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido 

de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 13727577 indeferindo a tutela de 

urgência e determinando a realização antecipada de perícia médica. 

Perícia médica apresentada nos Id’s 16595209 e 16595215. O autor 

manifestou sobre o laudo pericial no Id 19673008. Citado, o requerido 

apresentou contestação e documentos (Id’s 22661314 e 22661315) 

sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais para implantação 

do benefício. O autor apresentou impugnação no Id 26618212. 2. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedido o benefício de auxílio doença à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91. Dispõe o art. 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Art. 60. O 

auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo 

sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, 

a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer 

incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) § 1º Quando 
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requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, 

o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. 

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, 

consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, 

especialmente no art. 33 desta Lei.” Por sua vez, estabelece o art. 25: 

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade temporária para o trabalho e (ii) do período de carência 

necessário. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que, no momento, o incapacita para o trabalho. 

Descreve a perícia que desde o ano de 2017 o autor está acometido de 

bursite subacromio/subdeltoide, artropatia acromioclavicular, tendinopatia 

supraespinhosa com ruptura parcial de ombro direito e hérnia lombar com 

compressão dural e de recesso lateral esquerdo, de origem degenerativa, 

atestadas clinicamente, por ultrassonografia , tomografia e ressonância, 

resultando em incapacidade laboral total e temporária desde março/2018. 

No caso, o perito médico afirmou que o autor não possui condições físicas 

para atividade laboral, as quais estão a comprometer totalmente sua 

capacidade, no entanto, de forma temporária e não permanente (‘vide’ 

laudo pericial nos Id’s 16595209 e 16595215.). Assim, preenchido o 

requisito da incapacidade temporária. Quanto ao período de carência, a 

questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a 

condição de segurado por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente 

à época da incapacidade atestada pelo perito. No que tange à data em que 

o benefício é devido ao requerente, entendo que deve se considerar a 

data em que o benefício foi postulado administrativamente (03/05/2018), 

vez que restou evidenciado que àquela ocasião já estava incapacitado, 

ainda que temporariamente, para o trabalho, devendo ser descontados 

eventuais valores que tenham sido posteriormente pagos em razão do 

deferimento ou restabelecimento do benefício. Neste sentido é o 

entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 3. 

Comprovada através de laudo médico pericial a incapacidade parcial e 

permanente da parte autora para o exercício da atividade laboral, 

mostra-se devida a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Termo inicial fixado a partir do indeferimento administrativo 

do benefício. (...) (TRF1 - REO 0016135-14.2016.4.01.9199 / MT, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 29/06/2016 3. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal ao autor do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-benefício, julgando extinta a ação, 

com resolução de mérito. Quanto ao prazo de duração do benefício, nos 

termos do laudo pericial, que assinalou o prazo da incapacidade por dois 

anos a partir do procedimento cirúrgico, hei por bem concedê-lo por 03 

(três) anos, contados da data da realização da perícia, qual seja, 

14/11/2018. Transcorrido o prazo deverá o autor ser submetido à nova 

perícia para apurar sua incapacidade laboral. Assim, a DIB será em 

03/05/2018 e a DCB será em 14/11/2021, sendo que a prorrogação do 

benefício fica adstrita à realização de novo exame médico. A teor do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do Segurado: Denis Rodrigues de Sousa. 2. Benefício concedido: 

Auxílio-doença. 3. CPF: 922.693.972-15. 4. Número do benefício: 

623.004.767-9. 5. Data do início do benefício: 03/05/2018 (data do pedido 

administrativo). 6. Renda mensal inicial: 91% do salário de benefício. 7. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela. Veja-se que a parte 

autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de 

dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ZANETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000097-64.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ILDO ZANETTE REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cite-se e 

intime-se o Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação designada para a data de 31.03.2020 às 10h00min, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Defiro a inversão do ônus 

da prova, ante a existência de relação de consumo, nos termos do artigo 

6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde, 3 de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001424-83.2016.8.11.0045

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:

MARCIO LUIZ HAAB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001424-83.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: MARCIO 

LUIZ HAAB Vistos etc. Cumpra-se integralmente a decisão retro (ID 
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14740597), intimando-se o exequente para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 3 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIM DOUGLAS LIMA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATOM CONSULTORIAS E MONTAGENS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WENGERKIEWICZ OAB - PR0024555A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001306-73.2017.8.11.0045 AUTOR(A): KELVIM DOUGLAS LIMA DE 

ASSUNCAO REU: ATOM CONSULTORIAS E MONTAGENS LTDA Vistos 

etc. Tendo em vista a apresentação da proposta de honorários pelo perito 

nomeado (ID 28310345), intime-se o requerido para depositar o valor da 

perícia no prazo de 05 (cinco) dias, conforme já determinado nos autos. 

Certificado o decurso do prazo e com a juntada do depósito, desde já 

autorizo o levantamento de 50% em favor do perito, nos moldes da 

decisão anterior (ID 15631477). Com a realização e juntada da perícia, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 3 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Prazo do Edital: 30 Dias

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

DOS SANTOS FIALHO

PROCESSO n. 1000571-06.2018.8.11.0045

Valor da causa: R$ 954,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: Nome: JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA

POLO PASSIVO: Nome: VANESSA DO CARMO DE LIMA

CURADOR: Nome: JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA

Endereço: Rua Anita Garibaldi, nº 1422-S, Bairro Parque das Araras, 

Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78.455-000

INTERDITADA: Nome: VANESSA DO CARMO DE LIMA

Endereço: Rua Anita Garibaldi, nº 1422-S, Bairro Parque das Araras, 

Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78.455-000

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: 1000571-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA REQUERIDO: VANESSA DO CARMO 

DE LIMA. Cuida-se de Ação de Curatela ajuizada por Josefa Aparecida de 

Lima Mota em que visa à decretação da curatela de Vanessa do Carmo de 

Lima, sob o fundamento de 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 curatela 

da ré. Deferida a curatela provisória, foi concretizada à citação e o 

interrogatório da requerida (eventos n.º 11796435, 12132473 e 12521991, 

pág. 1). O curador especial veiculou impugnação (evento n.º 13081690). 

Foi realizada a prova pericial (eventos n.º 14410640, 14569159 e 

16042118). Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame 

e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

observa-se que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo 

laudo pericial médico e avaliação psicossocial realizada (eventos n.º 

14410640, 14569159 e 16042118), que evidenciam que a ré, devido a 

gravidade da doença que está acometida, que produz quadro clínico 

mental grave, não apresenta capacidade para a prática dos atos da vida 

civil. Estas provas permitem concluir, sem dúvidas, que a requerida, por 

não reunir o discernimento para a prática dos atos da vida civil, se 

enquadra como pessoa relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do Código 

Civil], de maneira 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. 5.º, § 

3.º 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. 1.º], 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 n.º 13.146/2015 –, que alterou o 

disposto no art. 3.º 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 n.º 13.146/15, 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 [§ 1.º]. 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, § 3.º], 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 (e, de fato, não poderia deixar) no 

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 as 

características do 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 total de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde da curatelada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido vertido na peça inicial por Josefa Aparecida de Lima Mota, para o 

fim de: a) Decretar a curatela da ré Vanessa do Carmo de Lima, 

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; b) Fixar os limites da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, 

do Código de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo patrimonial e 

negocial, bem como relativamente ao gerenciamento do tratamento de 

saúde da curatelada; c) Confirmar a curatela provisória precedentemente 

concedida e, como corolário, nomear-lhe curador definitivo Josefa 

Aparecida de Lima Mota, forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante 

a confecção de termo de compromisso nos autos; e d) Declarar encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. e) Determino a extração de 

ofício, remetendo-lo ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão 

dos direitos políticos da curatelada. 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 
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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. Custas processuais pela 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. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

abril 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, 28 de fevereiro de 2020. Guilherme Pereira 

Dias (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO DOS 

SANTOS FIALHO PROCESSO n. 1003412-08.2017.8.11.0045 Valor da 

causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: DOMINGOS ROSALINO DO BONFIM POLO PASSIVO: 

Nome: ROSALINA DOS SANTOS BONFIM CURADOR: Nome: DOMINGOS 

ROSALINO DO BONFIM Endereço: Rua João Goulart, q 20, Lt. 02, Ipê 

Branco, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTERDITADA: 

Nome: ROSALINA DOS SANTOS BONFIM Endereço: Rua João Goulart, q 

20, lte 02, Ipê Branco, 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 

1003412-08.2017.8.11.0045. Domingos Rosalino do Bonfim, devidamente 

qualificado, propôs Ação de Interdição em desfavor de Rosalina dos 

Santos Bonfim, 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 

contestação por negativa geral. Postulou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Foi procedida à realização de perícia médica (evento nº 13006658) 

e avaliação psicossocial (evento nº 16667393). Na sequência, as partes 

se manifestaram reiterando seus pedidos (eventos nº 16743018 e nº 

17155216). O Ministério Público, com vista, manifestou-se pela 

procedência da ação (evento nº 18545346). 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 13006658), que dá conta de que a 

requerida apresenta grave doença, diagnosticada sob o CID10 R47, F74 

(Disfasia e afasia; retardo mental), e que a mesma apresenta 

incapacidade total e permanente para a prática dos atos da vida civil. Além 

disso, o laudo médico apresentado com a petição inicial, encartado no 

evento nº 9768823 – pág. 1, corrobora 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]. Logo, 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 Rosalina 

dos Santos Bonfim deve ser nomeado o requerente Domingos Rosalino do 

Bonfim, filho da requerida, o qual vem dispensando os cuidados 

necessários à interditanda, conforme se observa do teor do estudo social 

encartado no evento nº 16667393 – págs. 1/7. 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 10336872 – pág. 31) e a 

modesta situação financeira da família (evento nº 16667393), sendo 

dedutível que o benefício previdenciário da interditanda 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 

Domingos Rosalino do Bonfim em desfavor de Rosalina dos Santos 

Bonfim, para o fim de: a) Decretar a curatela da requerida, Rosalina dos 

Santos Bonfim, 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 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 Domingos Rosalino do Bonfim, 

forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a confecção de termo 
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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. Considerando-se que a forma de pagamento de honorários periciais 

no âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual, na hipótese de 

competência delegada, se materializa através da expedição, no âmbito do 

próprio processo, de requisição de pequeno valor [art. 29 e art. 33, 

parágrafo único da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal], como forma de concretizar-se a aplicação do principio da 

equivalência material, Determino que se expeça requisição de pequeno 

valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários do perito. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso, mediante a estrita observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT. 

Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro 

Civil para averbação. 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 4 

de julho 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, 28 de fevereiro de 2020. Guilherme Pereira 

Dias (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.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000587-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ 

- DER/PR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ OAB - PR06786 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSVERDE TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002197-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FRANCISCO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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

manifeste acerca da petição arquivada no ID 29742334.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000573-39.2019.8.11.0045

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:

VILSON SARMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INITMAÇÃO da Parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se e impulsione o feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001375-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIMAR DALL'ALBA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE LOPES CHOCIAY (REU)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004143-67.2018.8.11.0045. Item I – Indefiro o pedido, 

formulado pelo réu, que visa à rejeição das perguntas formuladas pelo 

autor (ID n.º 29119031, pág. 2). É que, por ora, não há elementos que 

indiquem a ausência de pertinência das perguntas ou o enquadramento em 

qualquer das situações hipotéticas previstas no art. 459 do Código de 

Processo Civil. Registro, por oportuno, somente para fins didáticos, que a 

valoração da prova produzida será realizada quando da prolação de 

sentença [art. 371 do Código de Processo Civil]. Proceda-se à expedição 

de carta rogatória, mediante a estrita observância do conteúdo normativo 

dos arts. 400, 401, 405 e 406 da CNGCGJ/TJMT, com a finalidade de 

proceder-se à inquirição da testemunha Carlos Henrique Kempff Bruno, 

residente em Santa Cruz de La Sierra/Bolívia, arrolada pelo requerido (ID 

n.º 27364876). Para tanto, determino que se proceda: a) a intimação do 

requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o nome e 

endereço completo da pessoa responsável, no destino, pelo pagamento 

das despesas processuais, decorrentes do cumprimento da carta 

rogatória no país destinatário [art. 400, inciso IV e art. 406, inciso II, ambos 

da CNGCGJ/TJMT]; b) a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem cópia da tradução, para o idioma do país 

rogado, da carta rogatória, da petição inicial, da contestação e das 

perguntas formuladas, [art. 405, incisos I e II e art. 407, ambos da 

CNGCGJ/TJMT]. Item II – D’outra banda, a previsão da ordem de oitiva das 

testemunhas do art. 456 do Código de Processo Civil não é 

taxativa/peremptória, na medida em que o juiz pode alterar a ordem de 

produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito 

de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito [art. 139, inciso VI 

do Código de Processo Civil], desde que não haja prejuízo concreto às 

partes e cerceamento de defesa [TJRS – Agravo de Instrumento, Nº 

70079438982, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Redator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em: 04-12-2018; TJRS – Apelação Cível Nº 

70042482380, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 24/08/2011]. No caso ‘sub judice’, tendo 

em vista a necessidade de expedição de cartas precatórias e carta 

rogatória e, como forma de materializar a aplicabilidade do princípio da 

efetividade do processo, tenho que não se mostra razoável a observância 

rigorosa da ordem prevista no art. 456 do Código de Processo Civil. 
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Ademais, não vislumbro, nesta quadra processual, qualquer prejuízo à 

defesa das partes na inversão da ordem. Diante disto, Indefiro o pedido 

acostado ao ID n.º 29654555. Item III – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 03 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004013-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSNEI VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002047-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CASSIANE VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI HARTMANN (REU)

Outros Interessados:

Fátima Dutra (TERCEIRO INTERESSADO)

Jair Jacir Drescher (TERCEIRO INTERESSADO)

Venessi Maria F. Jauer (TERCEIRO INTERESSADO)

Gilberto Bauer Sobrinho (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Proceda-se à citação do réu/confinante Neri Hartann e dos confinantes 

Jair Jacir Drescher, Gilberto Bauer Sobrinho, Zuleide Jesuino Quintino e 

Fátima Dutra, através da expedição de mandado judicial [art. 246, § 3.º do 

Código de Processo Civil], registrando-se os referenciais de endereço 

informados na petição constante do evento nº 7361566 – pág. 1. Intime-se 

a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a 

juntada de planta e memorial descritivo assinado por profissional 

legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica 

no respectivo conselho de fiscalização profissional (art. 206-A, II, Lei 

6.015/73).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004714-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA FERRAZ CAFARO OAB - SP183437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004714-72.2017.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da 

prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes, visto que 

a questão, objeto da lide, é fática e não puramente de direito. Designo o dia 

29 de abril de 2020, às 15h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes litigantes, 

registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a 

prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO DOS 

SANTOS FIALHO PROCESSO n. 1001331-86.2017.8.11.0045 Valor da 

causa: R$ 3.748,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: ELIANE BRITES DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: ELIEUSO 

WILLIAN PEREIRA DA SILVA CURADOR: Nome: ELIANE BRITES DA SILVA 

Endereço: Rua Anita Garibalde, 1541-S, Parque das Araras, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTERDITADO: Nome: ELIEUSO WILLIAN 

PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua Anita Garibalde, 1541-S, Parque das 

Araras, 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 

c o r p o  d e s t e  d o c u m e n t o  S E N T E N Ç A :  P r o c e s s o  n . º 

1001331-86.2017.8.11.0045.Eliane Brites da Silva, devidamente 

qualificada, propôs Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória 

em desfavor de Elieuso Willian Pereira da Silva, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que o requerido é pessoa portadora de debilidade 

que o 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 do 

requerido. Foi deferida a curatela provisória e procedida à citação e ao 

interrogatório do requerido. A Defensoria Pública, nomeada para atuar na 

condição de curador especial do curatelando, apresentou impugnação 

sustentando a necessidade de realização de perícia técnica. Postulou, ao 

final, pela parcial procedência da demanda, fixando-se a extensão da 

curatela à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial. Foi 

procedida à realização de perícia médica (evento nº 9839857) e avaliação 

psicossocial (evento nº 9742154). Encerrada a instrução, as partes 

apresentaram memoriais escritos reiterando seus pedidos (eventos nº 

10455224 e nº 10455224). O Ministério Público, com vista, manifestou-se 

pela procedência da ação (evento nº 11823628). 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 9839857), que dá conta de que o 

requerido apresenta doença mental grave, diagnosticada sob o CID S099 e 

T909, e que o mesmo apresenta incapacidade total e permanente para a 

prática dos atos da vida civil. Além disso, na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, foi realizada perícia médica com o requerido (evento nº 9116670), 

a qual corrobora o resultado da prova pericial levada a efeito na presente 

demanda, de forma a atestar, estreme de dúvidas, que o interditando 

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], 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, § 3.º 

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. 1.º], 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 n.º 13.146/2015 –, que alterou o 

disposto no art. 3.º do Código Civil – Lei n.º 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 n.º 13.146/15, estabeleceu, 

expressamente, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa 
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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 o requerido ostenta quadro clínico que o 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 total de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde do curatelado. Como curadora definitiva de Elieuso 

Willian Pereira da Silva deve ser nomeada a requerente Eliane Brites da 

Silva, mãe do requerido, a qual vem dispensando os cuidados necessários 

ao interditando, conforme se observa do teor do estudo social encartado 

no evento nº 9742154. Dispenso a curadora 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 do 

interditando (evento nº 9374291) e a modesta situação financeira da 

família (evento nº 9742154), sendo dedutível que eventual 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. 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). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO 

ANUAL DE CONTAS PELO CURADOR. MEDIDA EXCEPCIONALMENTE 

DESNECESSÁRIA. INTERDITADO QUE NÃO DETÉM PATRIMÔNIO E CUJA 

RENDA ESTÁ LIMITADA A UM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, DESTINADA, 

CERTAMENTE, PARA SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES. APELO 

PROVIDO." (TJRS, Apelação Cível Nº 70072220692, Sétima Câmara Cível, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 31/05/2017). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Eliane 

Brites da Silva em desfavor de Elieuso Willian Pereira da Silva, para o fim 

de: a) Decretar a curatela do requerido, Elieuso Willian Pereira da Silva, 

declarando-o 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 Processo Civil, à prática de atos de conteúdo 

patrimonial e negocial, bem como ao gerenciamento do tratamento de 

saúde do curatelado; c) Confirmar a curatela provisória precedentemente 

concedida e, como corolário, nomear-lhe curadora definitiva a requerente 

Eliane Brites da Silva, 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 do curatelado; 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 10 de abril de 2018. 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, 28 de fevereiro de 2020. 

Guilherme Pereira Dias (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 175313 Nr: 88-22.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DA SILVA SANTOS, HENRIQUE 

LUCAS, DINIZ CARLOS FLECK, FLAVIANE FRANCA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 03 de março de 2020, às 13h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Findo, proceda-se, também, com a finalidade de intimação dos 

acusados acerca da audiência designada no Juízo Deprecante.

VI – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVIO PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16/04/2020, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006233-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RULYANY MIRANDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 14H25 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 14:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005152-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA BARRA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 14H40 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 14:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEI EBERT (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 14H55 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 14:55

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000009-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, expedi ofício por meio do sistema SerasaJud (Ofício 

n. 1243785/2020), para fins de inscrição do nome da parte devedora nos 

cadastros de inadimplentes. Nesse passo, em atenção à determinação de 

id. 17473815, INTIMO a parte exequente para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo, conforme disposto no art. 53, §4ª, da Lei n. 9.099/95. Lucas 

do Rio Verde - MT, 03 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SALOMAO KUPAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

REITERAR a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, 

para manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente 

para indicar os dados bancários para expedição do alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO VAGNER DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO VAGNER DE SOUZA OAB - 459.099.201-97 (REPRESENTANTE)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRO PRIESTER (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 15:10 

(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: 1004128-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO JAMIRO NETO (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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SILVA SALVADOR (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 01/10/2019 Hora: 17H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 01/10/19 17:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001952-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ANTONIO MUSSOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONESIO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT19867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 16/04/2020, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SILVA SALVADOR (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 15:25 

(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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000626-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

ANA MARIA VIDOTTO MARTINS OAB - MT14990/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000626-25.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME EXECUTADO: 

CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos. Havendo 

expressa concordância do exequente na liberação das penhoras 

realizadas (id. 20702182), defiro pedido do executado de id. 25745487. 

Nesta data, junto o comprovante do sistema RENAJUD de baixa na 

restrição realizado no veículo Saveiro 1.6, placa JQI 97559, em nome do 

executado. Intime-se a parte executada para que informe os dados 

bancários, no prazo de 5 dias, a fim de que o valor bloqueado pelo sistema 

Bacenjud seja liberado. Com a informação, expeça alvará e tornem os 

autos ao arquivo. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de novembro de 

2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 15H55 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 15:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004358-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CILIENE DE ARRUDA 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITYFLEX COMERCIO E MARKETING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY BUENO LANGER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 16/04/2020, às 16h45min.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16/04/2020, às 17h15min.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16/04/2020, às 17h15min.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16/04/2020, às 17h15min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005016-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 17/04/2020 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003878-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN FERNANDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 17H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 17:00

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-36.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO DE FRANCA ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001140-36.2020.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO DE FRANCA 

ROLDAO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 

Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-89.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010038-89.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: EDNA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: RIO Vistos. Trata-se de pedido de penhora do faturamento 

da empresa executada. A medida consta nos artigos 835 e 866 do CPC: 

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, 

tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o 

crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de 

faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a 

satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne 

inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará 

administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma 

de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as 

quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de 

serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual 

de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto 

quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e 

imóvel. Deve ser dito que diante dos princípios que norteiam os Juizados 

Especiais não há como saber qual percentual não tornará inviável o 

exercício da atividade, já que nas Varas Cíveis comuns tal questão é 

verificada em perícia, o que aqui é impossível. E o pedido do exequente 

neste processo traz verdadeira ilação sobre tal percentual. O mais 

importante, porém, que inviabiliza a aplicação de tal medida de penhora no 

Juizado está no parágrafo 2º do artigo 866 do CPC, isto é, a nomeação de 

administrador. Ora, tem-se pedido que o próprio devedor seja nomeado 

administrador, o que, na prática, inviabiliza o instituto. A Lei traz de forma 

cogente que o Magistrado nomeie administrador, mas não fala que o 

executado poderá ser o administrador. Enfim, a impossibilidade de 

nomeação de administrador pago pelas partes (no Juizado não é permitida 

nomeação de peritos/administradores ou pagamento de custas em 1ª 

instância) não há controle ou efetividade na medida. Ademais, caso fosse 

possível a aplicação da penhora de faturamento nos Juizados Especiais, a 

medida é de caráter excepcional, razão pela qual o deferimento ou não da 

penhora sobre o faturamento de empresa executada deve ser analisado 

caso a caso. Na hipótese, não se vislumbra a plausibilidade da medida, 

tendo em vista que não foram esgotadas as tentativas de localização de 

bens penhoráveis, bem como não houve o preenchimento de um dos 

requisitos legais, qual seja, a indicação de administrador e do respectivo 

plano, a fim de que se possa aferir a viabilidade financeira da penhora do 

faturamento ora requerida. Por fim, destaco que é notório o encerramento 

das atividades da empresa executada na cidade de Lucas do Rio Verde, 

que de fato torna-se inócua a medida requerida pelo exequente Por tais 

razões, indefiro o pedido de penhora do faturamento da executada. 

Consta no id. 17804674 a penhora do veículo Toyota Hilux placa QCP 

0760, de modo que constituo a resposta do sistema RENAJUD como Termo 

de Penhora para todos os efeitos legais. Intime-se a parte devedora para, 

querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, 

o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil Caso o 

veículo possua alienação fiduciária, oficie-se ao DETRAN/MT solicitando 

que, no prazo de 10 dias, informe o número do RENAVAN do veículo 

penhorado e o nome da instituição financeira credora da alienação 

fiduciária. Com a resposta do DETRAN/MT, oficie-se a referida instituição 

financeira solicitando que, no prazo de 10 dias, informe se o contrato, 

objeto da alienação fiduciária, já se encontra quitado e, caso negativo, o 

valor do saldo devedor. Após, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. 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: 1000982-78.2020.8.11.0045
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Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REU)

BANCO PAN (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: 

1000982-78.2020.8.11.0045. AUTOR: DUPLANIR FILOMENA DE SOUZA 

REU: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., BANCO 

PAN Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

pedido de Danos Morais proposta por DUPLANIR FILOMENA DE SOUZA em 

face de NIPPONFLEX – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e 

BANCO PAN S.A, todos qualificados nos autos. Assevera a requerente 

que foi procurado insistentemente pela revendedora da 1ª requerida, com 

a finalidade de que adquirisse um colchão de alto custo, até em certo dia, 

em decorrência de sua baixa instrução material, resolveu realizar um 

cadastro, que, na realidade, representava a compra do produto. Afirma 

que declarou ao representante da 1ª requerida que nunca foi de seu 

interesse a compra do produto, pois não teria condições de pagar, sendo 

que nessa ocasião o representante apresentou documentos para que a 

autora assinasse e, sem saber, acabou por contratar um empréstimo 

consignado cujos valores seriam descontados diretamente do benefício de 

aposentadoria da autora. Continua o relato dizendo que a requerente foi 

conduzida pelo representante da 1ª requerida ao banco para que fosse 

transferido o valor do empréstimo, no valor de R$ 6.500,00, para a conta 
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do representante. Ocorre que, segundo a autora, não foi informado pelo 

representante que o valor era proveniente de um empréstimo contratado 

sem a sua ciência e autorização, de modo que apenas teria percebido a 

contratação quando recebeu seu benefício em valor menor, destacando 

que ao tomar conhecimento do fato procurou o 2º réu e foi informada que 

o valor de sua dívida era relativo a um empréstimo dividido em 72 parcelas, 

no valor de R$ 184,02. Inconformada com o empréstimo realizado sem o 

seu consentimento, a autora propôs a presente ação objetivando em sede 

de tutela de urgência que a parte Ré se abstenha de realizar os descontos 

indevidos na aposentadoria da autora. Com e exordial, juntou os 

documentos. É o relato. Fundamento e decido. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 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. A par disso, tenho que os 

documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento 

processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da autora, 

uma vez que, analisando o documento anexado ao Id. 29622275, de fato 

houve a contratação do empréstimo consignado. É de se observar que a 

autora possui aparente disfunção intelectiva em decorrência da idade 

avançada, com baixíssima escolaridade, ao ponto de a alegação de 

desconhecimento das proporções do negócio jurídico realizado serem 

efetivamente plausíveis, o que tornaria os descontos realizados pelo 2º 

réu no benefício previdenciário da requerente indevidos pelo vício de 

vontade. Não obstante a isso, é indiscutível e notório que representantes 

comerciais possuem incansável poder de persuasão, insistindo tanto que, 

na maioria das vezes, forçam o consumidor a adquirir o produto para 

literalmente “se ver livre da pressão” imposta pelo profissional, 

caracterizando cristalino método comercial coercitivo e desleal com o 

consumidor. Neste ponto, é importante considerar que a requerente não 

se dirigiu de livre e espontânea vontade ao estabelecimento comercial da 

1ª requerida, pelo contrário, a atuação invasiva noticiada na inicial, 

demonstra justamente a hipótese de método comercial refutado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, já que o representante da 1ª requerida 

insistentemente comparecia à residência da requerente até lograr êxito em 

vender o colchão. Após, chegou ao ponto de retornar à residência da 

autora com o objetivo de leva-la ao banco para realizar a transferência 

para pagamento do produto. Por si só, independente de pender de dilação 

probatória a narrativa fática, à luz dos princípios da probidade e boa-fé 

(esta presumida), tal conduta se mostra incomum e, ao menos deste 

momento, demonstra com segurança a plausibilidade do direito à 

concessão da medida. No âmbito do perigo do dano, verifico instalado pelo 

próprio indicio de vício de vontade da autora e as 72 (setenta e duas) 

parcelas do empréstimo no valor de R$184,02, sendo certo que qualquer 

desconto com indícios de fraude, independente do valor, se torna indevido 

e a sua manutenção representa efetivamente dano financeiro e patrimonial 

ao consumidor, mormente quando se trata de aposentadoria, verba de 

caráter alimentar. Ademais, entendo que não há riscos para o direito dos 

réus em caso de improcedência da ação, existindo uma gama de 

possibilidades de as partes reaverem eventual dano oriundo da presente 

medida, pois são de cunho unicamente patrimonial, ao passo que tal 

realidade não está instalada em favor da requerente, uma vez que a 

manutenção dos descontos reputados indevidos coloca em risco sua 

subsistência. Diante do exposto, atendendo aos termos da petição inicial, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida Banco Pan S.A 

SUSPENDA a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas ao 

contrato nº 325044358-1 (Id. 29622266) da folha do benefício 

previdenciário da autora Duplanir Filomena de Souza, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), até o deslinde da lide, sob pena de multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais). Defiro a inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000942-96.2020.8.11.0045. AUTOR: MAURICIO BORTOLINI REU: 

NS2.COM INTERNET S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c.c pedido de Danos Morais proposta por MAURICIO BORTOLINI em face 

de NS2.COM INTERNET S.A, todos qualificados nos autos. Alega na 

petição inicial que o requerente adquiriu por meio de endereço eletrônico 

da empresa requerida “01 Tênis Adidas Alphabounce TC 2 Feminino, 

Tamaho 36, Cor Rosa e 01 Tênis Puma Mega Nrgy Flash Evoknit Bdp 

Feminino, Tamanho 36, Cor Preto e Branco”, na importância de R$508,38 

(quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos). Relata que até o momento 

não foram entregues os produtos adquiridos. Aponta que buscou 

insistentemente informações em relação aos produtos adquiridos, no 

entanto não obtivera êxito. Por fim, o autor requer através da antecipação 

de tutela de urgência a entrega imediata dos itens supracitados, sob pena 

de multa a ser arbitrada por este juízo. A exordial veio acompanhada de 

documentos. É o relato. Fundamento e decido. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 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. A parte autora realizou 

compra de produto pela internet junto à parte requerida e alega não ter 
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recebido a mercadoria. Solicita, em sede de tutela de urgência, o 

recebimento o produto. Contudo, o pedido formulado pela parte autora em 

sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não 

chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de 

conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com 

efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as 

tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que 

não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais 

características do rito estabelecido pela Lei n. 9.099/95, somente sendo 

justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do 

direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo 

certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo 

deste processo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela 

provisória. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento 

no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria 

do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do Conciliador. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000158-56.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO FUGI CADAMURO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida 

que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001046-88.2020.8.11.0045. AUTOR: HELIO DOMINGOS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. HELIO 

DOMINGOS ofereceu, com fundamento no art. 1.022, do Código de 

Processo Civil, embargos de declaração (Id. 29779686) da decisão de Id. 

29766519, requerendo a reforma desta. É o relatório. 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. O 

embargante sustenta a competência deve ser mantida no Juizado 

Especial, uma vez que a nova ação possui um pedido mais amplo do que a 

ação proposta na Terceira Vara. Ocorre que a decisão atacada foi clara, 

pois considerou as regras da prevenção prevista no Código de Processo 

Civil. Ademais, não há pedido mais abrangente que implique no 

reconhecimento do instituto da continência, porque o pedido da ação 

proposta perante a Terceira Vara, que visa a inexigibilidade do débito, teria 

como consequência lógica, em caso de procedência, a impossibilidade de 

sua cobrança, incluindo eventual corte no fornecimento da energia 

elétrica. Não bastasse isso, o embargante solicitou pedido de tutela 

antecipada nos autos n. 1000108-93.2020.811.0045 buscando a 

suspensão dos débitos controversos, sendo que o pleito de 

restabelecimento de energia elétrica solicitado nesta nova ação poderia 

ser requerido naquela ação anterior diante das consequências do pedido 

principal, na hipótese de seu acolhimento ou não, por aquele juízo. E, ainda 

que o feito seja extinto sem resolução do mérito na Terceira Vara, o artigo 

286, II, do CPC, é bastante claro no sentido de que aquele juízo seria o 

prevento no caso da propositura de uma nova ação. Assim, não havendo 

nenhuma obscuridade, contradição, omissão, ou erro material para corrigir 

na decisão, não são cabíveis os embargos. Ante a ausência das 

hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS interpostos, mas deixo de dar provimento, 

persistindo a decisão de Id. 29766519, tal como lançada. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data lançada no sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004499-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (DEPRECADO)

 

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 . 

1004499-96.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 182.593,49 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: MITSUI 

SUMITOMO SEGUROS S.A. POLO PASSIVO: RODOLEMOS LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA - EPP Impulsiono estes autos para intimar o polo 

ativo, a se manifestar no prazo legal, acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSMAR DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000921-23.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

JOSE OSMAR DE JESUS SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, entre as partes acima identificadas, 
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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 do autor, pois deixou de juntar 

aos autos laudo médico atualizado indicando que ele encontra-se 

incapacitado 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 perícia. (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 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, 03 de março de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000988-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MOREIRA DOS PASSOS (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: 1000988-85.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: ZILDA MOREIRA DOS PASSOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA DE URGÊNCIA, entre as 

partes acima identificadas, pugnando pela antecipação dos efeitos da 

tutela no sentido de compelir a autarquia requerida a conceder benefício 

previdenciário. Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. 

Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, 

para o deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois 

elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, 

tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “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”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID n.º 29627698, 

pp. 18/19), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a Requerente apresentou exames e 

relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. 

Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 29627700, 

p. 20, indicam que a Requerente está incapacitada por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

a Requerente está incapacitada para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 e seu § 

1º. da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido 

ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação para atividade 

que lhe garanta subsistência ou, sendo ela impossível, que seja 

aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. § 1º. O benefício a que se refere o caput 

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado 

para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência 

para determinar ao instituto-requerido o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença a autora, Sra. ZILDA MOREIRA DOS PASSOS, o que deve 

ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo período de 180 (cento e 

oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a 

realização da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino 

que a parte autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, 

datados em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da 

incapacidade, para que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio 

doença concedido em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica 

seja realizada. INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de 

Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. 

Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, 

para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR 
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NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E 

NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstram que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do 

acima exposto é que, à luz da 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). 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. 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. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. 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, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000726-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI FRANCISCO FORSTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000726-38.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

RUDI FRANCISCO FORSTER EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

tendo as partes acima qualificadas. Verifico que o presente feito se trata 

de autos por dependência de ação que tramita perante a 1ª Vara Cível 

desta Comarca (autos n.º 1603-68.2015.8.11.0045- Código 105620), 

estando corretamente endereçado ao Juízo mencionado conforme consta 

na inicial (ID n.º 29153008, p. 01). Dessa forma, determino a sua remessa 

a 1ª Vara Cível, desta comarca. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000734-15.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON SOUSA VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000734-15.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE NILTON SOUSA VITORIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Determino a emenda a inicial, para que no prazo de 15 dias, o autor junte 

cópia legível do extrato SPC/SERASA, visto que o documento constante do 

ID n.º 29292761- p. 03, encontra-se praticamente ilegível, bem como 

comprovante de rendimento e ou outro documento que demonstre a sua 

hipossuficiência. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 03 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000230-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000230-52.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais 

ajuizada por CIBELE PEHOTSION em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO, 

ambos qualificados no processo em epígrafe. Após regular trâmite 

processual, as partes compuseram acordo acerca do objeto desta 

demanda, requerendo a homologação e consequente extinção do feito (id. 

20041421). Vieram os autos conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A presente demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

acordo (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as 

partes, denota-se que a avença foi firmada em observância à validade do 

negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser 

homologado por este Juízo. 1 – Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA 

por sentença a transação celebrada entre as partes (id. 20041421), para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o 

processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. 2 – Custas e honorários advocatícios na forma 

convencionada. 3 – Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BORGES SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001595-44.2018.8.11.0021. INTERESSADO: BRUNO CESAR BORGES 
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SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos em Regime de Exceção. De 

pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade do recurso interposto. 

Se tempestivo, verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR ARNOLDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000041-40.2019.8.11.0021. REQUERENTE: OMAR ARNOLDO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. De 

pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade do recurso interposto. 

Se tempestivo, Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, 

nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para 

dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GUERINO (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 ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001911-57.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALINE GUERINO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. Defiro o pedido de gratuidade 

formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do 

CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000922-51.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade do recurso 

interposto. Se tempestivo, Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo 

recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente 

para dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAS DE MELO CARVALHO (REQUERENTE)

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001674-23.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JOAS DE MELO CARVALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos em Regime de Exceção. De pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade do recurso interposto. Se tempestivo, Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 
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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. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO BARBOSA 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a,s) parte(s) PROMOVENTE(S) e PROMOVIDA(S) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a impugnação ao cumprimento 

da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIESSICA GOMES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001701-06.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DIESSICA GOMES DA SILVA 

NUNES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade do recurso 

interposto. Se tempestivo, Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo 

recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente 

para dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISETE BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (REQUERIDO)

EDVALDO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO OAB - MT25605/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001129-50.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ISETE BASSO REQUERIDO: 

EDVALDO EVANGELISTA DA SILVA, ELIENE EVANGELISTA GONCALVES 

Vistos em Regime de Exceção. De pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade do recurso interposto. Se tempestivo, verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001008-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSEMAR CRISTINA STORCH DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001008-22.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ROSEMAR CRISTINA STORCH 

DE OLIVEIRA, LEONEL PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VAGNER 

APARECIDO BOTELHO MUNIZ Vistos em Regime de Exceção. Os autos 

vieram conclusos diante do recurso inominado interposto pela requerida, 

oportunidade em que fora intimada para recolhimento do preparo, 

deixando, contudo, de fazê-lo, consoante certidão de id nº 21722806. 

Dessa feita, julgo DESERTO o recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 

9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, e, nada sendo requerido, AO 

ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR JUNIO FERREIRA DE SOUZA OAB - GO48742 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001768-68.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DAIANE CRISTINA DE PAULA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. De 

pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade do recurso interposto. 

Se tempestivo, Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, 

nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para 

dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 
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ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-24.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 
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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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISMERALDO ABREU DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000695-27.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ISMERALDO ABREU DE 

ARRUDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000693-57.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCAS EDUARDO DE JESUS 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO CARDOSO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000699-64.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALVINO CARDOSO DE MELO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AGUIAR FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000697-94.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CELSO AGUIAR FIGUEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL MARTINS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000701-34.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA ISABEL MARTINS 

MIRANDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000696-12.2019.8.11.0021. REQUERENTE: GETULIO RIBEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000782-80.2019.8.11.0021. INTERESSADO: JOSE RIBEIRO DE SOUSA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-81.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZETE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000866-81.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUIZETE RIBEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d
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eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000700-49.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LADISLAU MIRANDA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-16.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000838-16.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA LUCIA PEREIRA DOS 

SANTOS CARDOSO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA KAROLAY SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000855-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CICERA KAROLAY SOARES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000978-50.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000889-27.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CICERA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 
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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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000840-83.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ARNALDO DE SOUZA 

CARDOSO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000780-13.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DARCI GOMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH FERREIRA FREIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000998-41.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ROBERTH FERREIRA FREIRES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-70.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000912-70.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALDO SOARES FERREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000874-58.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ADEMIR JOSE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-98.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO CARNEIRO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000839-98.2019.8.11.0021. REQUERENTE: AMERICO CARNEIRO AGUIAR 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEITE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001069-43.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SEBASTIAO LEITE DE MORAIS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE ALVES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000849-45.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SILVESTRE ALVES DA ROSA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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 

25/05/2017: 
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http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-71.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE URZEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000996-71.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VANESSA FERREIRA DE 

URZEDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001049-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CRISTIANO SILVA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON SARDINHA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000995-86.2019.8.11.0021. REQUERENTE: WELTON SARDINHA DO 

COUTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-89.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANES LEITE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001053-89.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JURANES LEITE DE SALES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KETTULYN SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000971-58.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KETTULYN SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELYNE AGUIAR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001058-14.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JACKELYNE AGUIAR 

GONCALVES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA MACHADO DA CUNHA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001021-84.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELINA MACHADO DA 

CUNHA ANDRADE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001056-44.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISELY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001056-44.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ISELY SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000973-28.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELO BARBOSA ALVES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000953-37.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LEONTINO CAETANO DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001001-93.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA GERALDA BORGES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001057-29.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELIZABETH MENEZES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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, 
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do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE BATISTA FERREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000960-29.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA LUZINETE BATISTA 

FERREIRA LUZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILCKA ANTONIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000992-34.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MILCKA ANTONIA RIBEIRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CARLOS RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000980-20.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARINETE CARLOS 

RAMALHO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE GONTIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000835-61.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LINDOMAR JOSE GONTIJO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSSERIA FOGACA DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000798-34.2019.8.11.0021. REQUERENTE: OSSERIA FOGACA DE 

SOUZA MOTA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMAR DIAS RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000981-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLEUMAR DIAS RIOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MYKAELLE JORDANNE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001037-38.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MYKAELLE JORDANNE 

SOUSA GOMES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITANGELA RAMILHA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001034-83.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RITANGELA RAMILHA 

MENDES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001015-77.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 
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antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000842-53.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE MAURO PEREIRA 

MENDES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIAN SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000687-50.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MIDIAN SANTOS DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA LEITE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000489-13.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSELIA LEITE MORAIS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 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. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [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 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000485-73.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FLAVIO HENRIQUE GOMES DE 

ARRUDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA GONCALVES DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000805-26.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DILMA GONCALVES DA 

SILVA CARVALHO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000682-28.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA DO CARMO SILVA 

BERNARDES REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000623-40.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDENICE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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 

25/05/2017: 
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http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. 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. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002053-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEO JOSE DE BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002053-27.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: LEO JOSE DE BARROS 

EXECUTADO: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA Vistos em Regime de Exceção. 
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CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicado 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e 

aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o 

oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 03 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000886-72.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SANDRA APARECIDA GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DEFIRO o pedido do douto causídico inserido no id nº 25984736, tendo em 

vista a justificativa apresentada em id nº 25984737, de modo que 

DETERMINO que a Serventia do Juízo DESIGNE nova data para a 

realização da audiência de conciliação nestes autos. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001022-69.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SILVANO COELHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001296-33.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FERNANDO RODRIGUES 

MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE GOIAS Vistos em Regime de 

Exceção. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 

22013487, donde ressai a ausência da demandada, APLICO-LHE a revelia, 

nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais (nº. 9.099/95). 

Ademais, A seguir, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e 

as provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena 

de preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-02.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER JANDIR ANCAY RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT17373-A 

(ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010208-02.2016.8.11.0021. REQUERENTE: ELIEZER JANDIR ANCAY 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. Ante o teor da Resolução 

09/2019- OE e Portaria 29/2019-CM deste Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passou a ser especializada 

para processar e julgar, em caráter de exclusividade, todos os feitos 

relativos à saúde pública em que figurar como parte o Estado de Mato 

Grosso, mesmo aqueles que já estão em fase de cumprimento de 

sentença, desde que envolva prestação continuada, DECLINO da 

competência e DETERMINO a remessa do presente feito à referida Vara 

Especializada para a continuidade dos atos processuais. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-80.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MICHELAN BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE HERNANDES PALHARES OAB - MT22525-A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010164-80.2016.8.11.0021. REQUERENTE: GABRIELA MICHELAN BRAGA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em Regime de Exceção. Considerando o 

retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes 

para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001587-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONEL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALECIA HANEL RORATO OAB - MS15824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIESSA LORENZON MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001587-67.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RONEL COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI - EPP REQUERIDO: THIESSA LORENZON MARTINS 

Vistos em Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida 

no id nº 27755417 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

03 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MATOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001852-69.2018.8.11.0021. REQUERENTE: BIANCA MATOS DE MORAES 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos em 

Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 20461180 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

03 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001283-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO MARQUES GOMES (EXEQUENTE)

NOENY GOMES LOPES (EXEQUENTE)

CLEOMIR LOPES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SONIA ROSA GRACIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 
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1001283-68.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: CLEMENTINO MARQUES 

GOMES, NOENY GOMES LOPES, CLEOMIR LOPES GOMES EXECUTADO: 

VILMA SONIA ROSA GRACIANO Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 19897113 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Ademais, considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento em ID 19928079, 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. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ULLRICH - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA THOME LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

RR. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000566-90.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ALLAN ULLRICH - ME 

EXECUTADO: MECANICA THOME LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 20650901 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY VAZ MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEI SEBASTIAO ROSA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001209-14.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: IVANY VAZ MOURA 

EXECUTADO: WESLEI SEBASTIAO ROSA FILHO Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 19710465 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000552-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAICARA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA LEA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000552-38.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: CAICARA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP EXECUTADO: CATIA LEA 

PEREIRA Vistos em Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição 

inserida no id nº 21791544 em todos os seus termos e cláusulas, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do 

CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GIUSSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CYRILLO PIRES OAB - SP413791 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001283-34.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALANA GIUSSANI 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 24226775 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Ademais, considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento em ID 25095284, 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. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-09.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEL COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT7561-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001414-09.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

BARBOSA REQUERIDO: MEL COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS 

LTDA - EPP Vistos em Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de 

id nº 23913445 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. 

Ademais, considerando que a parte requerida efetuou o pagamento em ID 

24215356, 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. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ALVES DE ALMEIDA 90088484149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000206-87.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: NEURI ZUFFO E CIA LTDA 

EXECUTADO: EDMILSON ALVES DE ALMEIDA 90088484149 Vistos em 

Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 24379057 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

03 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CANAL DO RODEIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARQUES OAB - GO52396 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V LUNA & LUNA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001697-32.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CANAL DO RODEIO LTDA - 

ME REQUERIDO: V LUNA & LUNA LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 24556658 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-21.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DILLENBURG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001743-21.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

REQUERIDO: ALEXANDRO DILLENBURG Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 25165535 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-63.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MEINBERG (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000227-63.2019.8.11.0021. INTERESSADO: MARIZA MEINBERG 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA., GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A 

Vistos em Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida 

no id nº 19204501 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

03 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L J DE BARROS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE BARBOSA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001852-35.2019.8.11.0021. REQUERENTE: L J DE BARROS - ME 

REQUERIDO: CLAUDIANE BARBOSA PEREIRA Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 25409978 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA RAYANNE FERNANDES ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001894-84.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

REQUERIDO: PAULA RAYANNE FERNANDES ROSA Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 28810400 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D BETTIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001407-17.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CELSO MATEUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: D BETTIO Vistos em Regime de Exceção. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 27447112 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Ademais, considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento em ID 28502757, 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. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-68.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISO JOSE BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010126-68.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: FRANCISCO SESA PAZ 

OLIVEIRA EXECUTADO: TARCISO JOSE BORBA Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 28942261 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-98.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CALDEIRA BRANT DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA SARDINHA DA COSTA OAB - MT25366/O (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000354-98.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIANO CALDEIRA BRANT 

DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, embora já exista 

sentença de mérito prolatada nos autos, em se tratando de direito 

disponível, e as partes maiores e capazes para transigir, não vejo óbice à 

homologação do acordo ora firmado. Inclusive, a jurisprudência perfilha 

desse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA DE 

MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter 

privado, o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo 

juiz para que surta seus jurídicos e processuais efeitos. Nada impede que 

seja celebrada e homologada transação após a sentença de mérito, sem 

que isso implique afronta aos artigos. 463 e 471 do diploma processual 

vigente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO, PORQUE 

MANIFESTAMENTE PROCEDENTE. (TJ-RS - AI: 70047613336 RS , Relator: 

Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 

28/02/2012, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/03/2012) Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

28823715 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 
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jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

03 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BERNARDO DE ALCANTRA (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000307-27.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARILENE BERNARDO DE 

ALCANTRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 19835018. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA NOVA E ETERNA ALIANCA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS GYOVANE MOREIRA COELHO OAB - GO29489 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO JUSTO OAB - GO35591 (ADVOGADO(A))

MAURILIO ROSA ALEIXO OAB - GO49287 (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000539-39.2019.8.11.0021. REQUERENTE: AGROPECUARIA NOVA E 

ETERNA ALIANCA LTDA - EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 23534215. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 
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9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOLOCHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CYRILLO PIRES OAB - SP413791 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001282-49.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELO SOLOCHINSKI 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCELO 

SOLOCHINSKI em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AEREAS S.A. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. O que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora alega que adquiriu passagens 

aéreas por intermédio da agência de viagens requerida (CVC), para 

empreender viagem nacional entre Goiânia e Fortaleza. Porém, aduz que o 

trecho de volta da viagem com conexão em Brasília restou prejudicado, 

pois teria havido cancelamento injustificado do voo de conexão, 

ocasionando um atraso superior a 12 horas no desembarque final. Como 

alega que houve falha na prestação do serviço pelas reclamadas, requer 

indenização por danos morais. No caso, verifico que a parte autora 

demandou em desfavor da companhias aérea e também em desfavor da 

agências de viagem. Em relação à agência de viagem, realizou acordo em 

R$ 2.500,00, conforme termos da minuta trazida em mov. ID 21964591. 

Com efeito, se a parte Reclamante transige acordo com uma das 

Reclamadas, abrangendo o pedido de indenização por danos morais, e, 

existindo a solidariedade passiva entre as partes Reclamadas, como é o 

caso, incide a regra do art. 844, § 3º do Código Civil: Art. 844. A transação 

não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que 

diga respeito a coisa indivisível. § 3o Se entre um dos devedores 

solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. 

Da mesma forma entende a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL COM UM DOS CORRÉUS. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

DEMANDANTES. PEDIDO IMPROCEDENTE. ACORDO COM CORRÉU QUE 

APROVEITA AOS OUTROS DEMANDADOS TANTO EM RELAÇÃO AOS 

DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS DANOS MORAIS. PROCESSO 

EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 

10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE 

REGEM O ART. 2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 161 DO 

FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006558324, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

21/02/2017) Nesse diapasão, temos que o acordo homologado entre a 

parte autora e um dos réus solidários é causa extintiva da dívida em 

relação aos demais, dado o fato de que não remanesce qualquer 

obrigação a ser cumprida exclusivamente pela outra reclamada, pois a 

pretensão posta nos autos restou integralmente satisfeita. Ademais, o 

prosseguimento do feito com relação a outra Reclamada acarretaria em 

enriquecimento sem causa à parte autora no caso de eventual 

condenação, pois haveria satisfação duplicada da pretensão, o que é 

vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, resta patente ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido do processo, uma vez que o 

acordo celebrado com a agência abrangeu o objeto do processo e todos 

os corréus. A extinção do feito sem julgamento do mérito nestes casos 

está expressamente insculpida em nosso Código de Processo Civil, 

conforme redação do art. 485, 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; Ante o 

exposto, reconheço ausência de pressuposto de desenvolvimento válido 

do processo e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILEZIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001219-24.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SILEZIA CRISTINA MOREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TIM S/A Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 23561448. A despeito de o advogado da autora ter 

comparecido ao ato, conforme redação do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, 

a presença é pessoal, não isentando o feito da extinção o fato de o 

procurador do autor ter comparecido à solenidade. A presença da parte 

nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos 

o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 
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ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-09.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001220-09.2019.8.11.0021. REQUERENTE: WARLEY BISPO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM S/A Vistos em Regime de Exceção. Dispensado 

o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Verifico que a 

parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na 

solenidade de conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 

23562659. A despeito de o advogado da autora ter comparecido ao ato, 

conforme redação do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, a presença é 

pessoal, não isentando o feito da extinção o fato de o procurador do autor 

ter comparecido à solenidade. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-56.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000997-56.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000864-14.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VALTER GOMES LIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA DIAS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000920-47.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MELISSA DIAS LUZ 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-60.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000848-60.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE LUIZ FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MAGNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000801-86.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALEX MAGNO DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-54.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000926-54.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARILZA GOMES DE FREITAS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN PFOST FERREIRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000952-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOHNATHAN PFOST 

FERREIRA VAZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PFOST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000951-67.2019.8.11.0021. REQUERENTE: GABRIELA PFOST 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-66.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001061-66.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE MARTINS RIBEIRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-95.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

D. S. P. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

DALYLLA SANTOS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010120-95.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: SERGIO ROBERTO ROCHA 
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RENZ EXECUTADO: DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA, D. S. P. DA 

SILVA - ME, DALYLLA SANTOS PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Em 

que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge reconhecer a 

impropriedade do pleito recursal. Com efeito, as questões suscitadas são 

provenientes de discordância meritória, mormente porque os fundamentos 

da r. sentença foram claramente expressos no decisum agora atacado. 

Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOLOCHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CYRILLO PIRES OAB - SP413791 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001282-49.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELO SOLOCHINSKI 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCELO 

SOLOCHINSKI em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AEREAS S.A. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. O que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora alega que adquiriu passagens 

aéreas por intermédio da agência de viagens requerida (CVC), para 

empreender viagem nacional entre Goiânia e Fortaleza. Porém, aduz que o 

trecho de volta da viagem com conexão em Brasília restou prejudicado, 

pois teria havido cancelamento injustificado do voo de conexão, 

ocasionando um atraso superior a 12 horas no desembarque final. Como 

alega que houve falha na prestação do serviço pelas reclamadas, requer 

indenização por danos morais. No caso, verifico que a parte autora 

demandou em desfavor da companhias aérea e também em desfavor da 

agências de viagem. Em relação à agência de viagem, realizou acordo em 

R$ 2.500,00, conforme termos da minuta trazida em mov. ID 21964591. 

Com efeito, se a parte Reclamante transige acordo com uma das 

Reclamadas, abrangendo o pedido de indenização por danos morais, e, 

existindo a solidariedade passiva entre as partes Reclamadas, como é o 

caso, incide a regra do art. 844, § 3º do Código Civil: Art. 844. A transação 

não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que 

diga respeito a coisa indivisível. § 3o Se entre um dos devedores 

solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. 

Da mesma forma entende a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL COM UM DOS CORRÉUS. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

DEMANDANTES. PEDIDO IMPROCEDENTE. ACORDO COM CORRÉU QUE 

APROVEITA AOS OUTROS DEMANDADOS TANTO EM RELAÇÃO AOS 

DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS DANOS MORAIS. PROCESSO 

EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 

10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE 

REGEM O ART. 2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 161 DO 

FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006558324, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

21/02/2017) Nesse diapasão, temos que o acordo homologado entre a 

parte autora e um dos réus solidários é causa extintiva da dívida em 

relação aos demais, dado o fato de que não remanesce qualquer 

obrigação a ser cumprida exclusivamente pela outra reclamada, pois a 

pretensão posta nos autos restou integralmente satisfeita. Ademais, o 

prosseguimento do feito com relação a outra Reclamada acarretaria em 

enriquecimento sem causa à parte autora no caso de eventual 

condenação, pois haveria satisfação duplicada da pretensão, o que é 

vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, resta patente ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido do processo, uma vez que o 

acordo celebrado com a agência abrangeu o objeto do processo e todos 

os corréus. A extinção do feito sem julgamento do mérito nestes casos 

está expressamente insculpida em nosso Código de Processo Civil, 

conforme redação do art. 485, 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; Ante o 

exposto, reconheço ausência de pressuposto de desenvolvimento válido 

do processo e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001201-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE M. GONCALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA CASTILHO OAB - MT23554/O (ADVOGADO(A))

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO & MELO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001201-71.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILAINE M. GONCALVES - ME 

EXECUTADO: CASTRO & MELO LTDA - EPP Vistos etc. Dispensado o 

relatório. Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por 

A C TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP (NOME FANATASIA SÓ APPLE) 

(Excipiente) em face de EDILAINE M. GONCALVES - ME (Excepta), sob o 

fundamento de ilegitimidade passiva ad causam. No caso vertente, verifico 

que a parte exequente claramente intenta execução de título extrajudicial 

(cheques) indicando endereço de citação da pessoa jurídica diversa da 

que foi cadastrada no polo passivo desta demanda, qual seja, CASTRO & 

MELO LTDA - EPP - CNPJ: 23.090.677/0001-63, sem justificar o motivo de 

tal alteração promovida. Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se 

na peça vestibular e nas folhas de cheques (mov. ID 9925590) que o 

executado é CASTRO & MELO LTDA-EPP, CNPJ 23.090.677/0001-63, que 

não tem o nome fantasia “Só Apple”, conforme se verifica no comprovante 

de CNPJ anexo em mov. ID 15794604. Ademais, ainda que o endereço 

para o qual fora encaminhado a citação seja o mesmo, não restou provado 

que teria havido sucessão entre as pessoas jurídicas, de modo a justificar 

a repentina mudança no polo passivo da demanda, caracterizando a 

ilegitimidade passiva da presente executada/excipiente. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
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SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO VERIFICADA. ÔNUS QUE INCUMBIA À 

AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007111503, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado 

em 28/09/2017) Com efeito, assiste razão ao executado, pois analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da parte reclamada/executada. Isto posto, acolho a exceção de 

pré-executividade oposta pela A C TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, e 

reconheço a sua ilegitimidade passiva com amparo no Art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil, declarando extinta, sem resolução do mérito, a 

presente execução. 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 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001454-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

LUIZ PAEZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001454-25.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: VALMOR ANTONIO BERNIERI & 

CIA LTDA EXECUTADO: LUIZ PAEZ DA SILVA, OSMIR GOMES FERREIRA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. 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 Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em sua última petição (ID 22682534), a 

parte demandante informa que as partes demandadas cumpriram a 

obrigação e requereu a extinção do feito. O cumprimento da sentença é 

forma ordinária de extinção da obrigação e, via de consequência, da 

Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Isto posto, 

JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o 

por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-36.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. DOS REIS NETO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010111-36.2015.8.11.0021. REQUERENTE: T. F. DOS REIS NETO - ME 

REQUERIDO: DIVINO FERREIRA DA SILVA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

assim foi requerido pela parte autora em audiência de conciliação. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por T. F. DOS REIS NETO 

- ME em desfavor de DIVINO FERREIRA DA SILVA. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que pactuou 

contrato de compra e venda de um cavalo mecânico e uma carreta 

semirreboque, ambos financiados. Alega que o Requerido não conseguiu 

arcar com os pagamentos, por isso entraram em acordo reincidindo o 

contrato. Assim, o Requerido promoveu o pagamento do acordo e 

devolveu os bens ao Requerente em 13 de março de 2015. Entretanto, 

aduz que o requerido deixou em aberto parcelas referentes ao 

financiamento do veículo e que teve que arcar com o pagamento dos 

débitos. Ainda, o caminhão teria sido devolvido com avarias pelo 

Requerido, sendo que o Requerente teria desembolsado a soma de R$ 

24.285,43 atinente ao conserto do veículo e o pagamento das parcelas 

que supostamente o Requerido deixou em aberto. Com isso, requer o 

reembolso da quantia que gastou, a título de indenização por danos 

materiais. De fato, restaram incontroversas a compra e venda do 

caminhão, bem como a sua devolução ao vendedor (requente) apenas 03 

meses após a avença, como comprovado pelo reclamante na sua inicial. 

Entretanto, a parte ré, em contestação, comprovou satisfatoriamente que o 

termo de acordo entabulado entre as partes para desfazimento do negócio 

(mov. ID 4420736), foi devidamente cumprido, pois em referido documento 

o Requerido comprometeu-se ao pagamento do valor de R$ 11.000,00 

(Onze Mil Reais), dividido em duas parcelas de R$ 5.500,00, o que foi 

satisfeito, conforme comprovantes de pagamento em movs. ID 4420800 e 

4420825, e também comprometeu-se em entregar ao Requerente, seis 

pneus radiais, (elencados como condição no acordo), o que também foi 

claramente cumprido, conforme notas fiscais de compra em mov. 

4420790. Ainda, friso que não há que se falar em débitos em aberto 

quanto ao financiamento do veículo, pois, durante o curto período de 

tempo em que o Requerido esteve de posse do caminhão objeto da 

compra e venda, houve o pontual pagamento das parcelas que lhe 

competiam, conforme comprovante em mov. ID 4420795, o que vem 

corroborado pelo fato de que no referido acordo para desfazimento do 

negócio de compra e venda não há qualquer menção a débitos em aberto 

do financiamento do veículo, como agora alega o requerente. Por fim, 

quanto ao conserto das supostas avarias causadas pelo requerido, não 

merece prosperar o pedido do autor, uma vez que não restou comprovado 

a existência de nexo de causalidade entre a conduta do reclamado 

(utilização do bem por 03 meses) e os supostos danos que alega terem 

sido causados ao caminhão. Ademais, não se pode olvidar que se trata de 

um veículo pesado com mais de 12 anos de uso e que por isso mesmo se 

faz necessária manutenção periódica e preventiva, o que não foi 

demonstrado ter sido feita pelo autor, sendo que, dentre as cobranças de 

reembolso, há valores referentes a serviços de recapagem nos pneus do 

veículo, porém, como demonstrado, o autor recebeu do Requerido, como 

cumprimento do acordo entabulado entre as partes, oito pneus novos. 

Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da 

inicial. Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE DA SILVA ALVES - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA VALERIO PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001500-77.2019.8.11.0021. INTERESSADO: JOANA DARQUE DA SILVA 

ALVES - ME REQUERIDO: VANESSA VALERIO PAIXAO Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado (Id. 

24540021). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARIA SOUZA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001698-17.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

REQUERIDO: GILMARIA SOUZA DE LIMA Vistos etc. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente 

citada e intimada, não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

24634822), não apresentou contestação, e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma deve ser imposto os efeitos da revelia, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a omissão da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Almeja a parte reclamante o 

recebimento da importância de R$ 7.559,96 (sete mil quinhentos e 

cinqüenta e nove reais e noventa e seis centavos), referente a dívida que 

não foi paga. Pois bem. No que tange aos valores devidos, resta 

incontroverso nos autos o inadimplemento da parte reclamada. E, de outro 

turno, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, 

mister se faz a procedência do pedido inicial. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido inaugural, 

para condenar a parte reclamada a pagar, a parte reclamante, o valor de 

R$ 7.559,96 (sete mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e noventa e 

seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de ingresso da 

ação, uma vez que já ingressou com planilha atualizada de cálculos. Deixo 

de condenar à parte 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). 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. P.I.C. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA RODRIGUES GRABOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001700-84.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

REQUERIDO: JUCELIA RODRIGUES GRABOSKI Vistos etc. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente 

citada e intimada, não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

24635254), não apresentou contestação, e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma deve ser imposto os efeitos da revelia, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a omissão da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Almeja a parte reclamante o 

recebimento da importância de R$ 3.353,17 (três mil trezentos e cinqüenta 

e três reais e dezessete centavos), referente a dívida que não foi paga. 

Pois bem. No que tange aos valores devidos, resta incontroverso nos 

autos o inadimplemento da parte reclamada. E, de outro turno, não 

havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se 

faz a procedência do pedido inicial. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido inaugural, para condenar a 

parte reclamada a pagar, a parte reclamante, o valor de R$ 3.353,17 (três 

mil trezentos e cinqüenta e três reais e dezessete centavos), acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária (INPC), a partir da data de ingresso da ação, uma vez que já 

ingressou com planilha atualizada de cálculos. Deixo de condenar à parte 

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). 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. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001084-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BESERRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ECKERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001084-80.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MAURO BESERRA DE CASTRO 

EXECUTADO: JORGE ECKERT Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. 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 Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em sua 

última petição (ID 27556045), a parte demandante informa que a parte 

demandada cumpriu a obrigação e requereu a extinção do feito. O 

cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da obrigação e, 

via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, 

do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, 

do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos 

(art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001327-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE VOLPATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001327-53.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELIZETE VOLPATO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores 

delongas, ante a perda do objeto da demanda, eis que não subsistem mais 

os motivos que ensejaram a propositura da presente ação, conquanto a 

autora informar que o seu bebê veio à óbito (id nº 22587620). Desta feita, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, e art. 493, ambos do CPC. Sem custas. Com o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001393-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGOT MARIA LUVISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001393-33.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARGOT MARIA LUVISON 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000627-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

S. M. J. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000627-14.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO, S. M. J. D. O. REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Primeiramente, a 

despeito da manifestação do MPE inserida no id nº 15971345, denota-se 

que o presente feito não comporta prosseguimento e regular julgamento do 

mérito, uma vez que fora informado o óbito da paciente, objeto da presente 

ação. Assim, a lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante 

a perda do objeto da demanda, eis que não subsistem mais os motivos que 

ensejaram a propositura da presente ação, conquanto constar informação 

de que a infante veio a óbito (id nº 13205663). Desta feita, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VI, e art. 493, ambos do CPC. Sem custas. Com o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 03 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Comarca de Alto Araguaia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-25.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (REU)

MARCIO LOPES BRAVO (REU)

RIVANIA REZENDE SOUZA BRAVO (REU)

 

PROCESSO n. 1000221-25.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNUM 

MORAES NOGUEIRA POLO PASSIVO: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - 

ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 15/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-10.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (REU)

MARCIO LOPES BRAVO (REU)

RIVANIA REZENDE SOUZA BRAVO (REU)
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PROCESSO n. 1000222-10.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNUM 

MORAES NOGUEIRA POLO PASSIVO: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - 

ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 15/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-92.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (REU)

MARCIO LOPES BRAVO (REU)

RIVANIA REZENDE SOUZA BRAVO (REU)

 

PROCESSO n. 1000223-92.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNUM 

MORAES NOGUEIRA POLO PASSIVO: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - 

ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 15/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-02.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (REU)

MARCIO LOPES BRAVO (REU)

RIVANIA REZENDE SOUZA BRAVO (REU)

 

PROCESSO n. 1000229-02.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNUM 

MORAES NOGUEIRA POLO PASSIVO: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - 

ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 15/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000031-33.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLIZELMA DAVID DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FRAGA TELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1000031-33.2018.8.11.0020 Vistos, etc. INTIME-SE o exequente para que 

informe o número do CPF da parte executada, tendo em vista ser 

necessário à execução da penhora pleiteada no “item 3” de id. 26788925, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, VENHAM-ME conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 03 de março de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000630-35.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 04/05/2020, às 14:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 3 de março de 2020. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000631-20.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXECUTADO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 04/05/2020, às 14:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 3 de março de 2020. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-55.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

MILTON DANTAS PIRES OAB - GO0016579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 04/05/2020, às 14:30horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

3 de março de 2020. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 
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AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-33.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FELIX DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-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 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000251-33.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 12.054,25 POLO ATIVO: 

Nome: RAFAEL FELIX DE ARAUJO Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 

411, casa, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 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. , 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-29.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR AMARO DE FREITAS (AUTOR)

DULCILENE FARIA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (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: designar Audiência de Conciliação para o dia 31 de março de 2020 , às 

13: 20 min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-29.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR AMARO DE FREITAS (AUTOR)

DULCILENE FARIA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (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: designar Audiência de Conciliação para o dia 31 de março de 2020 , às 

13: 20 min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID : do documento Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Celma 

Antonia Sansão Gouveia ,Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 
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sentença – ID : do documento Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Celma 

Antonia Sansão Gouveia ,Gestora Judiciária

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-37.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA ULRICH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos as partes, para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-37.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA ULRICH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos as partes, para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.Nada mais.

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

Processo Número: 1002134-83.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. Q. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002134-83.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CLAUDINEIA ELICKER RÉU: 

VILSON DE QUADROS Vistos, etc. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, do CPC) e com isenção de custas, na esteira do disposto no 

art.98 e seguintes do CPC. 2. Atenta às condições pessoais do 

alimentante e dos alimentados, arbitro os alimentos provisórios no valor 

equivalente a 30% do salário mínimo, em virtude da prova do parentesco, 

devidos a partir da citação, devendo ser depositados em conta indicada 

pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada 

mês. 3. Considerando que o requerido em Novo Horizonte do Norte/MT, 

deixo de designar audiência de conciliação neste momento, pois, em regra, 

os requeridos residentes em comarcas distantes não comparecem ao ato. 

Após completada a relação processual, havendo interesse das partes, 

será procedida nova análise a respeito da necessidade de designação do 

ato. 4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC. 5. 

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334 do CPC. 6. 

Ciência ao Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 

de novembro de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000096-64.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. T. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000096-64.2020.8.11.0050. REQUERENTE: RAFAEL RODRIGO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVIANNE CRISTINA TIBURCIO DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, Guarda e Visita. 2. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). 3. DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 08 de abril de 2020, às 16h00min, a se 

realizar no CEJUSC. 4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, 

do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). 6. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). 7. Indefiro por ora o pedido de 

quebra de sigilo bancário, uma vez que se trata de medida excepcional. 8. 

Intimem-se. 9. Vistas a MP. 10. Cumpra-se, expedindo o necessário. 11. 

Expeça-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de fevereiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002527-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. S. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Citação, 

impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que 

requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

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

Processo Número: 1002525-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. P. (AUTOR(A))

D. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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F. S. P. (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Citação, 

impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que 

requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-72.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES BALERONI OAB - MT882-O (ADVOGADO(A))

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA (REQUERIDO)

NILTON JOSE RITZMANN (REQUERIDO)

MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR (REQUERIDO)

ALTAMIRO RICARDO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

MARIA BEATRIZ DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Carta Precatória, impulsiono 

os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-72.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES BALERONI OAB - MT882-O (ADVOGADO(A))

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA (REQUERIDO)

NILTON JOSE RITZMANN (REQUERIDO)

MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR (REQUERIDO)

ALTAMIRO RICARDO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

MARIA BEATRIZ DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Carta Precatória, impulsiono 

os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67290 Nr: 1289-44.2014.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SÔNIA ZATTI KOCZKODAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intimem-se as partes na forma do art.510 do CPC para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentarem a documentação pertinente à análise do caso.

4. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

5. Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-54.2018.8.11.0050

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:

ADEMIR LUIZ CASAGRANDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000819-54.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ADEMIR LUIZ CASAGRANDE Vistos EM CORREIÇÃO. 1. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que as partes 

informa que transigiram, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processos até o integral cumprimento. 2. Por esta razão, 

HOMOLOGO o acordo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o que faço com fulcro assente no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

determinando a suspensão do feito pelo prazo fixado para adimplemento 

da obrigação. 3. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente 

por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação. 4. Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação. 5. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC. 6. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se. 7. Após, façam os autos conclusos. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 03 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000790-04.2018.8.11.0050

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:

UCLEITON ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000790-04.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: UCLEITON ALVES RODRIGUES Vistos, etc. 1. BANCO 

FINASA BMC S.A. move a presente ação de Busca e Apreensão em face 

de UCLEITON ALVES RODRIGUES alegando, em síntese, que firmou com a 

parte ré contrato de financiamento garantido com cláusula de alienação 

fiduciária do bem descrito na petição inicial. 2. Afirma que a parte 

requerida não pagou as prestações conforme acordadas, o que configura 

descumprimento do contrato e gera ao autor o direito de se imitir na posse 

do bem dado em garantia. 3. Pede a busca e apreensão do bem. 4. A 

liminar foi deferida e cumprida. 5. A parte requerida foi citada e contestou, 

alegando em síntese a ocorrência de juros exorbitantes, ausência de 

notificação extrajudicial válida, ausência de apresentação da cédula de 

crédito original, abusividade contratual. 6. Pugnou pela revogação da tutela 

e restituição do bem. 7. Anoto a existência de impugnação. 8. Os autos 

vieram conclusos. 9. Fundamento e decido. 10. Defiro o benefício da 

assistência judiciária ao requerido. 11. Versando a controvérsia apenas 

sobre matéria de direito ou passível de prova documental, já produzida, 

passo ao conhecimento direto do pedido, consoante faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil. 12. No presente caso, o contrato e a 

inadimplência noticiados na inicial não foram impugnados pela parte ré, 

sendo elementos suficientes para a procedência da presente ação. 13. 

Diferente do alegado pelo réu, os documentos juntados digitalmente não 

caracterizam ausência do pressuposto processual pelo fato dos originais 

não serem apresentados em cartório. Não há previsão legal para tanto. 

Ademais, o réu não negou a existência do contrato. 14. Também não 
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socorrem ao réu os fundamentos expendidos na sua genérica defesa, se 

nem mesmo indicou o valor que entende incontroverso, com vistas a elidir 

a caracterização da mora. 15. O presente feito tem por pressuposto de 

admissibilidade a prévia constituição em mora do devedor, conforme 

Sumula 72 do STJ. Nos termos do que dispõe o art. 2º, ar. 2º, do Dec. Lei 

911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. 

16. A sua comprovação, a cargo do credor, é feita por carta registrada 

expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. Em espécie, verificamos que o 

credor procedeu à notificação extrajudicial, pelo cartório no endereço 

fornecido pelo réu. 17. O réu não provou a quitação das parcelas do 

financiamento, a partir daquela indicada na inicial, nem mesmo no valor que 

entendia ser o correto. É de se consolidar, portanto, a posse e a 

propriedade plenas e exclusivas do bem apreendido no patrimônio do 

autor. 18. As alegações de juros exorbitantes ou abusivos são vazias. 

Réu firmou o contrato bem ciente dos índices e do valor das parcelas, 

livremente, não havendo, em tal mercado, monopólio. 19. No mais, incidem 

as Súmulas 381, 382, 539 e 541 do STJ. 20. Posto isto, julgo PROCEDENTE 

o pedido de busca e apreensão, consolidando-se a posse e a propriedade 

plenas e exclusivas do bem descrito na inicial no patrimônio do autor, 

resolvendo-se o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. 21. Condeno o réu nas custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, verbas 

suspensas ante a gratuidade concedida. 22. Transitada em julgado, e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 03 de março de 2019. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-85.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES E CHAPEACAO CAMPO NOVO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000017-85.2020.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: TRANSPORTES E CHAPEACAO 

CAMPO NOVO LTDA - ME Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão. 2. Anteriormente a citação do requerido, o autor requereu a 

desistência da ação. 3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito 

ao artigo 485, §4º do CPC, verifica-se que o executado não foi citado até o 

momento, o que torna desnecessária a sua anuência. 4. Diante do 

exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação proposto pela 

parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

5. Custas pelo requerente. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 03 de março de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002581-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)

JANICE DUARTE GONZAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002581-71.2019.8.11.0050. REQUERENTE: SANDRA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDSON ARANTES DA SILVA, JANICE DUARTE 

GONZAGA Vistos. Recebo a inicial e os documentos que a instruem. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06/04/2020, às 13h00min. 

Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pela 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 do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 3 de fevereiro de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 112559 Nr: 3850-65.2019.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a penhora realizada nos autos da execução fiscal em 

apenso, RECEBO os embargos para discussão, que deverão tramitar 

apensos à ação de execução, sem suspensão do processo principal.

INTIME-SE o embargado para, querendo, impugná-los no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 17, da Lei n° 6.830/80).

 Após, volte-me os conclusos para deliberação.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61195 Nr: 2207-19.2012.811.0050

 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: NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASEI & BASEI LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO ARAUJO SOUZA 

NETO - OAB:12285

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, 3º, do 

mesmo diploma legal.P.R.I.CApós o trânsito em julgado arquive-se os autos 

com as baixas e anotações legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71460 Nr: 105-19.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEN MARCELO WERNER, WERNER & 

WERNER LTDA ME, ANDREIA BRITO SALES, VINICIUS RENATO WERNER, 

AMANDA PAOLA ASSIS WENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 
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OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.187

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação, sem resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o autos com as 

baixas e anotações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72198 Nr: 489-79.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Ionice de Araujo Silva em 

face de osé Antonio da Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O feito seguiu seu tramite regular, informando as partes, às f. 94-96, que 

entabularam acordo, mediante as condições estabelecidas no termo de 

composição, requerendo a homologação e extinção do feito.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 94-96.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou rendimentos.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

acordada.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63590 Nr: 1601-54.2013.811.0050

 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: DIETER FAUSTO RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BOTELHO PRADO GOUVEIA 

FERRÃO, JE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, informar nos autos o 

CNPJ da requerida JE VEÍCULOS a fim de possibilitar a pesquisa de 

endereço.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79127 Nr: 333-57.2016.811.0050

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA FERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido de imissão de posse formulado 

por Marco Quirino da Silva em face de Ana Lucia Fermo, para determinar a 

imissão do requerente na posse do imóvel descrito e caracterizado na 

exordial. Por consequência, confirmo a liminar deferida às f. 

39-41.Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.P.R.I.C.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se o autos com as baixas e anotações legais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-70.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000309-70.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:EDINILSON 

SOUZA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANAQUELLI ITALIA 

PASQUALLI, MARINALVA RAMOS RODRIGUES POLO PASSIVO: SIPAL 

INDUSTRIA E COMERCIO 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: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo 

Data: 14/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 

513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 2 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000240-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GODINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDILHA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por Marli 

Godinho em face de Sedilha de Oliveira Santos, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Devidamente citada (ID 14387807), a executada 

não realizou o pagamento da dívida objeto da demanda. Em seguida, a 

exequente pugnou pela penhora de veículo, que foi deferida no ID 

28869599. A exequente juntou planilha de débito atualizado (ID 29232495). 

Após, aportou aos autos recibo de depósito em juízo do valor da dívida 

objeto da ação (ID 29489991). No ID 29697487, a executada pugnou pela 

imediata restituição do bem penhorado. É o relatório. DECIDO. Pois bem. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a executada depositou 

judicialmente o valor da dívida objeto da presente demanda, conforme se 

vê no ID 29489991. Assim, em razão do veículo anteriormente penhorado 

ultrapassar o valor da dívida, bem como pelo fato da executada ter 

realizado o pagamento do débito, deve, àquele, ser devidamente restituído 

à parte executada. Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 24 

(vinte e quatro horas) realizar a restituição do bem penhorado, sob pena 

de multa. Em seguida, não havendo mais conflito de interesses, uma vez 

que a parte executada realizou o pagamento do débito da presente 

demanda, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o art. 924, II 

do CPC. Sem prejuízo, certifique a Sra. Gestora Judiciária a entrega do 
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alvará. Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para o 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CARVALHO DUTRA (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))

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Telefônica 

Brasil S.A em face da sentença proferida nos autos ao argumento, em 

síntese, que é omissa e possui erros de fato. Os autos vieram conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da prolação da sentença, o juízo, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Partindo dessas 

premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito dos embargantes, uma vez 

que não há o que se falar em contradição, obscuridade ou omissão, haja 

vista que a sentença foi devidamente fundamentada. Portanto, restou 

evidente apenas a inconformidade da parte embargante em face da 

sentença proferida, não havendo que se falar em contradição, omissão e 

obscuridade, pois a embargante baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas. Ante o exposto, recebo os embargos de 

declaração e no mérito não lhes dou provimento, eis que não consta 

contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada. Sem 

prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da sentença anterior. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 02 de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1934-16.2007.811.0050 (Código 25298) Exequente: Fazenda 

Nacional Executado: Antônio Piazza Vistos. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por Telefônica Brasil S.A - Vivo em face da sentença 

proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui 

erros de fato. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em 

contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da sentença proferida, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois a 

embargante baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas. Ante 

o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada. Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da 

sentença anterior. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-93.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MARQUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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))

 

Autos nº 1934-16.2007.811.0050 (Código 25298) Exequente: Fazenda 

Nacional Executado: Antônio Piazza Vistos. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por Telefônica Brasil S.A - Vivo em face da sentença 

proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui 

erros de fato. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em 

contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da sentença proferida, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois a 

embargante baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas. Ante 

o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada. Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da 

sentença anterior. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-21.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN JUNIOR SANTOS BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

Autos nº 1934-16.2007.811.0050 (Código 25298) Exequente: Fazenda 

Nacional Executado: Antônio Piazza Vistos. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por Telefônica Brasil S.A - Vivo em face da sentença 

proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui 

erros de fato. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em 

contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da sentença proferida, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois a 

embargante baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas. Ante 

o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada. Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da 

sentença anterior. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de março de 2020. 
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assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001266-08.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/10/2019 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Setembro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000229-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis em face da 

sentença proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é omissa e 

possui erros de fato. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em 

contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da sentença proferida, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois a 

embargante baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas. Ante 

o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada. Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da 

sentença anterior. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARCONDES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000459-82.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. A presente ação tem por objeto a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes à qualidade de segurada especial da Requerente, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente e ao atendimento à 

carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial e testemunhal. Quanto a prova testemunhal, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de abril de 

2020, às 16:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, 

pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). No que se refere à prova pericial, e 

considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT. CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

370,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, a Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001914-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE MORAES CALSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001914-82.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 
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controvertido, o ponto atinente à condição de segurada especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de abril de 2020, às 17:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000955-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRTON EDUARDO BORGES LIMAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000955-48.2018.8.11.0051 Monitória Despacho. Vistos etc. 

Dada a especial natureza da lide, mostra-se pertinente a designação da 

audiência do art. 357, § 3º, do NCPC, nem tanto para o saneamento do 

feito, mas, principalmente, para a tentativa de conciliação das Partes. 

Assim, DESIGNO audiência em cooperação para o dia 24 de abril de 2020, 

às 14:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes e seus 

Procuradores, a fim de que compareçam à audiência, especialmente para 

que integrem e esclareçam suas alegações. Nos termos do art. 357, § 5º, 

do NCPC, as Partes deverão levar, para a audiência prevista, o respectivo 

rol de testemunhas, se assim entenderem pertinente a produção desse 

tipo de prova. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002775-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIG CENTER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002775-68.2019.8.11.0051 Embargos à Execução Despacho. 

Vistos etc. Nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Novo Código de 

Processo Civil, só se receberão os embargos que pretendam a discussão 

do montante da dívida se a inicial correspondente se fizer acompanhar 

dos cálculos de atualização da dívida, ao final apresentando o valor 

efetivamente devido. Veja: “Art. 917 (...) § 3o Quando alegar que o 

exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, 

o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 

4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os 

embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de 

mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão 

processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a 

alegação de excesso de execução.” Embora a lei pareça exigir a rejeição 

liminar, em consideração aos novos princípios processuais, notadamente 

os que se referem à não surpresa e à cooperação, impõe-se que, antes, 

seja dada ciência ao autor para que, querendo, proceda à devida emenda. 

Assim, INTIMEM-SE os Embargantes, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem os cálculos de 

correção da dívida, ao final apontando o valor verdadeiro de sua 

obrigação, sob pena de extinção do feito. Por fim, tendo em vista a 

justificativa apresentada pelos Embargantes, DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000774-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARIA ALVES DE SOUZA (EMBARGANTE)

RICARDO NUNES DE SOUZA (EMBARGANTE)

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000774-47.2018.8.11.0051 Embargos à Execução Despacho. 

Vistos etc. Com a devida vênia ao ilustre Procurador dos Embargantes, 

impossível coadunar com o expediente pretendido. A toda evidência, o 

simples deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, 

não é motivo suficiente para a presunção de hipossuficiência. Em outras 

palavras, em se tratando de pessoa jurídica, ainda que em regime de 

recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça. Em continuidade, consigna-se que 

consta no polo ativo, além da Recuperanda, os sócios da empresa, de 

forma que não se pode tomar por verdadeira a alegação de indisposição 

patrimonial. Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE os 

Embargantes, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002190-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO (REQUERIDO)

DOMINGOS SYDINEY CARLETTO (REQUERIDO)

ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI (REQUERIDO)

DARIO JOSE MICHARKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002190-50.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo douto procurador da Exequente, 

concedendo-lhe prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do mapa e 

memorial descritivo do imóvel a ser avaliado. Em seguida, EXPEÇA-SE 

novo mandado de avaliação, consignando as informações trazidas pela 

Exequente. Não havendo manifestação da Exequente no prazo de 60 
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(sessenta) dias, DEVOLVA-SE a carta, com as homenagens do Juízo. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 3 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000552-11.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES TAVARES 02663048186 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REU)

FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000552-11.2020.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Como se sabe, a inscrição em cadastro de 

inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido 

que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas 

comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de 

insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias 

transversas, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, medida 

com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e 

da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos 

idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em 

mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em 

atraso. Chega-se, assim, ao primeiro requisito necessário ao deferimento 

do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso 

dos autos, certamente em razão do curto trâmite do feito, a alegação da 

Requerente, no sentido de que jamais teria celebrado contrato com a 

Requerida, não encontra reforço algum nos autos. Nada há a revelar, nem 

de forma indiciária, que o contrato denunciado não tenha mesmo sido 

firmado pela Requerente. Para além disso, nota-se impertinente a 

antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de 

quase oito meses desde a inscrição em cadastro de inadimplentes 

questionada. Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a 

presente decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das 

Partes sirvam para demonstrar a inexistência de suporte contratual 

afirmada na inicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente. Embora os 

princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já 

recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, 

expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do 

processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da 

prova. POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC). Sem prejuízo, CITEM-SE os 

Requeridos e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 3 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-48.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES TAVARES 02663048186 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REU)

FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000556-48.2020.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Como se sabe, a inscrição em cadastro de 

inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido 

que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas 

comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de 

insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias 

transversas, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, medida 

com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e 

da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos 

idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em 

mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em 

atraso. Chega-se, assim, ao primeiro requisito necessário ao deferimento 

do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso 

dos autos, certamente em razão do curto trâmite do feito, a alegação da 

Requerente, no sentido de que jamais teria celebrado contrato com a 

Requerida, não encontra reforço algum nos autos. Nada há a revelar, nem 

de forma indiciária, que o contrato denunciado não tenha mesmo sido 

firmado pela Requerente. Para além disso, nota-se impertinente a 

antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de 

quase dez meses desde a inscrição em cadastro de inadimplentes 

questionada. Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a 

presente decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das 

Partes sirvam para demonstrar a inexistência de suporte contratual 

afirmada na inicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente. Embora os 

princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já 

recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, 

expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do 

processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da 

prova. POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC). Sem prejuízo, CITEM-SE os 

Requeridos e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 3 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000466-40.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDNEY PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000466-40.2020.8.11.0051 Interdição Decisão. Vistos etc. O 

pedido de antecipação de tutela merece acolhimento, vez que a vasta 

documentação que acompanha a inicial, notadamente a declaração médica 

e o extrato do INSS, revela indícios de fortes sequelas comprometedoras 

da capacidade civil do Requerido,. Da mesma forma, sabe-se que a 

demora na prestação jurisdicional pode oferecer ao Interditando 

consideráveis riscos de lesões, decorrentes especialmente da falta de 

recursos materiais. Assim, na forma do art. 749, parágrafo único, do 

NCPC, NOMEIO Edna Pinheiro como curadora provisória do Interditando, 

mediante respectivo termo. CITE-SE, no mesmo mandado, o Interditando, 

pessoalmente, para comparecer ao seu interrogatório, a ser realizado no 

dia 23 de junho de 2020, às 13:30 horas de Mato Grosso (art. 751 do 

NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 3 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002364-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ROSA OAB - MT25414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002364-25.2019.8.11.0051 Anulatória Fiscal Decisão. Vistos 

etc. Como se sabe, é absoluta a competência para o processamento das 

causas próprias do Juizado Especial da Fazenda Pública. A regra é a do 

art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09: “Art. 2o É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (…) § 4o No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.” No caso dos autos, a presente ação de 

invalidação de crédito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso 

tem, como equivalente econômico, valor inferior ao de alçada dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. Assim, DECLINO da competência para o 

processamento e julgamento da presente ação, determinando, via de 

consequência, a remessa dos autos ao Juizado Especial desta Comarca, 

com as homenagens do Juízo. PROMOVAM-SE as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 3 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001486-03.2019.8.11.0051

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:

WALDO LEMOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001486-03.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., instituição financeira 

devidamente qualificada, em face de WALDO LEMOS FERREIRA, 

igualmente qualificado. Antes mesmo da integralização do polo passivo, o 

Requerente pediu a homologação do seu pedido de desistência da ação. É 

o breve relatório. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta 

a homologação do pedido de desistência . Desnecessária, aliás, a 

intimação da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do NCPC, pois que sequer se 

cumprira a ordem de citação. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência aduzido pelo Requerente, declarando extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Custas pelo 

Requerente. Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 3 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001704-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001704-31.2019.8.11.0051 Exibição de Documento Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de ação de exibição de documento ajuizada por 

MARIA DIVINA FERREIRA DE SOUZA, devidamente qualificada, em face de 

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A., igualmente qualificada. Citada, a 

Requerida concordou com o pedido, apenas pedindo prazo para juntada 

dos documentos solicitados. É o breve relatório. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta a homologação do reconhecimento da 

procedência do pedido feito pela Requerida. Isso posto, HOMOLOGO o 

reconhecimento da procedência do pedido, na forma do art. 485, III, 'a', do 

Novo Código de Processo Civil. CONDENO a Requerida, portanto, à 

apresentação dos documentos solicitados no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa, a ser oportunamente arbitrada. Condeno a Requerida 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados no que corresponder a R$ 1.000,00, dada a pouca 

complexidade da causa. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o 

cumprimento espontâneo da obrigação pela Requerida. Não havendo 

manifestação de qualquer das Partes no prazo de 60 (sessenta) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde/MT, 3 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MATIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000089-06.2019.8.11.0051 Ação para restabelecimento de 

amparo social c/c tutela antecipada. Vistos etc. MARLY MATIAS DA 

COSTA, já devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 

para restabelecimento de amparo social c/c tutela antecipada em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente 

qualificado. Sustenta a requerente, em síntese, ser portadora de 

esquizofrenia paranoide (CID 10 F 20.0) que lhe causa incapacidade 

permanente para o trabalho, razão pela qual não tem condições de prover 

o seu próprio sustento, fazendo jus à continuidade da prestação do 

benefício assistencial ao deficiente. Após a análise da exordial, foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita à requerente, deferida a tutela 

de urgência, determinada a realização de prova pericial e psicossocial e 

ordenada a citação da parte ré. Devidamente citada, a autarquia 

previdenciária deixou o prazo para contestar transcorrer in albis. O laudo 

pericial foi colacionado aos autos e, intimadas, as partes não o 

impugnaram. Em seguida, a equipe multidisciplinar do juízo apresentou 
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relatório do estudo psicossocial, o qual, também, não foi objeto de 

insurgência dos envolvidos. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Necessário ressaltar, de início, que 

foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. I – 

DA REVELIA. Vislumbra-se dos autos que o INSS foi devidamente citado, 

mas deixou de oferecer contestação, tornando-se revel. Salienta-se que a 

revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora, na forma do art. 344 do novo Código de Processo Civil. Não 

obstante, tratando-se da fazenda pública e de direitos indisponíveis, não 

se aplica o efeito material da revelia, consubstanciado na presunção de 

veracidade dos fatos. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. INAPLICABILIDADE REVELIA. 

DIREITOS INDISPONÍVEIS. PAGAMENTO BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE 

DO ESPOSO. VALORES RETROATIVOS. TERMO INICIAL. DATA 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADA PELO RÉU. 

INCONTROVERSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Sentença está 

sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao 

INSS. 2. A autora pleiteia o pagamento do benefício de pensão por morte 

de seu esposo a partir da data do requerimento administrativo 

(03/02/2002), demonstrada pelo próprio réu. 3. Descabida a juntada de 

documentos aos autos na fase recursal ( CPC, art. 397 ). 4. Não há que se 

falar em presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, tendo em 

vista que não se opera a revelia contra a Fazenda Pública, em face à 

inexistência de contestação do INSS, por se tratar de pessoa jurídica de 

direito público, cujos direitos são indisponíveis (inciso II, do art. 320 do 

CPC). Preliminar afastada. 5. É incontroverso nestes autos que a autora 

requereu administrativamente o benefício, bem como que a data do 

requerimento é a informada pelo INSS à fl. 90, ou seja, 03/06/2002. 

Portanto, não havendo parcelas prescritas o benefício é devido a partir 

dessa data. 6. Correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, 

e juros, desde a citação, segundo os critérios estabelecidos pelo Manual 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federa, na sua versão 

atualizada. 7. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor da 

condenação até a data de prolação da sentença (Súmula 111/STJ). 8. 

Recurso de apelação e remessa oficial, tida por interposta, providos 

parcialmente. (TRF1, Ap 00006200620074013200, 1ª Turma, Rel. Des. 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Rel. Conv. Juíza Federal Adverci Rates 

Mendes de Abreu, e-DJF1 21.10.2015, sem grifos no original) Assim, 

demonstrado está nos autos que se opera em desfavor da parte requerida 

o instituto da revelia, todavia deixo de aplicar seus efeitos. II – DO MÉRITO. 

De elementar conhecimento que o benefício assistencial, chancelado no 

art. 203, inciso V da CRFB/88 e que corresponde à garantia do pagamento 

da importância de um salário mínimo ao indivíduo, é assegurado à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais e que, concomitantemente, comprovem não reunirem os meios 

necessários tendentes a promover a própria manutenção e nem de tê-la 

provida por sua família, não se encontrarem vinculados a nenhum regime 

de providência social e não receberem qualquer espécie de benefício 

previdenciário, exceto o de assistência médica. Por oportuno, o artigo 203 

da CF, em seu inciso V, dispõe: Art. 203. A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos: [...] V - a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Ao excursionar o 

exame a respeito dos elementos probatórios que foram produzidos, 

constata-se que a requerente possui 48 (quarenta e oito) anos de idade, 

se encontra acometida de esquizofrenia paranoide, informando que está 

impossibilitada de exercer o labor regular. Verifica-se, ainda, que a 

requerente não está vinculada a qualquer regime de previdência social e 

não figura como titular de benefício previdenciário. No que diz respeito à 

condição de ser PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, verifica-se que a autora 

submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área de 

medicina e devidamente habilitada para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que a expert, em resposta aos quesitos que lhe foram 

apresentados, concluiu que a autora encontra-se total e permanentemente 

incapacitada. Infere-se, ainda, que a requerente, apesar de possuir 

apenas 48 (quarenta e oito) anos de idade, estudou somente até a quarta 

série do ensino fundamental e não é qualificada profissionalmente, a 

demonstrar que suas chances de inserção no mercado de trabalho são 

mínimas. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIO 

ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] 4. Na hipótese 

dos autos, observa-se que o expert do Juízo concluiu pela incapacidade 

total e permanente da autora em vista das enfermidades que a acometeu, 

a saber, Transtorno de disco lombar com radiculopatia, dor lombar, dor 

ciática e síndrome pós laminectomia, bem como pela sua pouca chance de 

vir a ser reabilitada para outra atividade profissional devido à baixa 

escolaridade, circunstância esta, considerando a sua qualidade de 

rurícola, que torna impossível a sua absorção pelo mercado de trabalho. 

[...] Apelação e remessa obrigatória parcialmente providas (TRF5, Ap 

00062595320124058200/AL, 1ª Turma, Rel. Des. Federal José Maria 

Lucena, j. 05.03.2015, sem grifos no original) Conclusão inevitável, 

portanto, é que foram comprovados os impedimentos de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, ao menos temporários, que afetam a 

participação plena da autora na vida em sociedade, em observância ao § 

2º do art. 20 da Lei 8742/93, in verbis: Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. § 1º Para os efeitos do disposto no caput, a 

família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, 

na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, 

os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam 

sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 2º Para 

efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015). (sem grifos no original) Sob outro 

prisma, especificamente à avaliação da INCAPACIDADE DE PROMOVER A 

SUA MANUTENÇÃO, embora não se consolide como parâmetro exclusivo, 

definiu-se, de modo objetivo, que aqueles que possuem renda familiar per 

capita em valor inferior a ¼ do salário mínimo enquadram-se na 

condição-paradigma de miserabilidade e carência de recursos para 

promover a sua própria manutenção (interpretação que resulta do 

conteúdo dos art. 203, inciso V da CRFB/88 e art. 20 da Lei n.º 

8.742/1.993). Infere- do § 3° do art. 20 da Lei n° 8.742/93: Art. 20. [...] § 3º 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Neste ponto, não se pode olvidar que embora o Supremo Tribunal Federal 

já tenha se manifestado pela constitucionalidade do referido dispositivo na 

ADI 1.232, posteriormente passou a admitir a sua inconstitucionalidade nos 

recursos extraordinários 567.985 e 580.96, inclusive julgou improcedente 

reclamação constitucional sobre o tema (Rcl 4374), cujos argumentos 

restam sintetizados na ementa a seguir transcrita: Benefício assistencial 

de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da 

Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao 

regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu 

critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse 

concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem 

não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família. 2. Art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de 

constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. 

Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de 

prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua 

constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que 

situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do 

alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao 

apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo 

Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão 

proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, 

arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos 

recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de 

votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência 
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geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato 

normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, 

incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato 

que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência 

atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de 

reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de 

normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente 

no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação 

– no “balançar de olhos” entre objeto e parâmetro da reclamação – que 

surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no 

controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a 

determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o 

conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, 

superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se 

entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se 

coaduna mais com a interpretação atual da Constituição. 4. Decisões 

judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de 

inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A 

decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à 

controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar 

per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, 

elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado 

pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias 

com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que 

estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros 

benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa 

Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, 

que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios 

que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a 

ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões 

monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da 

intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do 

processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças 

fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas 

modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como 

critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do 

Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem 

pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação 

constitucional julgada improcedente. (STF, Rcl 4374, Tribunal Pleno, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013, sem grifos no original) A matéria, 

todavia, não comporta maiores digressões, eis que o legislador, 

encampando o entendimento jurisprudencial sobre o tema, inseriu o § 11 

ao art. 20 da Lei nº 8.742/93, pela Lei nº 13.146/2015, prevendo o 

seguinte: Art. 20. [...] § 11. Para concessão do benefício de que trata o 

caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da 

condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de 

vulnerabilidade, conforme regulamento. Da premissa legalmente 

estabelecida, tem-se que é possível aferir a hipossuficiência da autora e 

de seu núcleo familiar por outros meios de provas. No caso em 

apreciação, denota-se do relatório de estudo psicossocial que a 

requerente e seu filho subsistem, atualmente, do benefício pago em virtude 

da antecipação dos efeitos da tutela. Assim, é possível demonstrar desde 

já a vulnerabilidade social da parte requerente. Nesse sentido: 

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. 

ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso V, e a Lei n. 

8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) garantem um salário mínimo 

de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, independentemente de contribuição à seguridade 

social. 2. Os requisitos para a concessão do benefício de prestação 

continuada estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o 

requerente deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou 

mais; ii) não receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro 

regime e iii) ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário 

mínimo (requisito para aferição da miserabilidade). 3. O Col. STF, ao 

apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, declarou 

que a regra constante do art. 20, § 3º, da LOAS não contempla a única 

hipótese de concessão do benefício, e sim presunção objetiva de 

miserabilidade, de forma a admitir a análise da necessidade assistencial 

em cada caso concreto, mesmo que o "quantum" da renda "per capita" 

ultrapasse o valor de ¼ do salário mínimo, cabendo ao julgador avaliar a 

vulnerabilidade social de acordo com o caso concreto. 4. Firmou-se o 

entendimento jurisprudencial de que, para fins de cálculo da renda familiar 

mensal, não deve ser considerado o benefício (mesmo que de natureza 

previdenciária) que já venha sendo pago a algum membro da família, 

desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na aplicação 

analógica do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso). Precedentes. 5. Considera-se deficiente aquela pessoa que 

apresenta impedimentos (físico, mental, intelectual ou sensorial) de longo 

prazo (mínimo de 2 anos) que podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Tal deficiência e o grau de impedimento devem ser aferidos mediante 

avaliação médica e avaliação social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei 

Orgânica da Assistência Social. 6. A incapacidade para a vida laborativa 

deve ser entendida como incapacidade para vida independente, para 

efeitos de concessão de benefício de prestação continuada. 7. Na 

hipótese dos autos, a sentença recorrida merece ser mantida, uma vez 

que o laudo médico-pericial encartado às fls. 107-108 foi conclusivo ao 

mencionar, peremptoriamente, que a moléstia de que padece a parte 

autora - retardo mental grave, congênito e permanente - a incapacita de 

modo total e permanente para o trabalho, caracterizando, assim, 

impedimento de longo prazo prescrito na Lei n. 8.742/93, que pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. De outra parte, o laudo socioeconômico de fls. 

83-85 revelou o claro estado de precariedade das condições de vida da 

parte autora, que mora com seus pais, com renda familiar em torno de R$ 

1.000,00 (um mil reais) proveniente da aposentadoria do genitor, valor 

insuficiente para a manutenção das necessidades básicas do autor, que 

faz uso de muitas fraudas descartáveis, bem assim 03 (três) tipos de 

medicamentos controlados e de uso contínuo, sendo que apenas um 

destes remédios é fornecido em farmácia pública; também há indicação de 

dieta especial, em virtude da dificuldade de deglutição, onde se conclui 

que a renda per capita de seu grupo familiar não supera, conforme a mais 

recente jurisprudência, ½ (metade) do salário mínimo, demonstrando a 

vulnerabilidade social em que vive. 8. O termo inicial do benefício deve ser 

fixado na data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir 

da citação, conforme definição a respeito do tema em decisão proferida 

pelo e. STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, nos 

termos do art. 543-C do CPC, (REsp 1369165/SP), respeitados os limites 

do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena de violação ao 

princípio da ne reformatio in pejus. 9. Correção monetária e juros de mora 

nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Os honorários 

advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a 

sentença de improcedência. 11. Apelação do INSS desprovida e remessa 

oficial parcialmente provida. (TRF1, Ap 00036991720144013824/MG, 2ª 

Turma, Rel. Des. Federal João Luiz de Sousa, E-DJF1 11.03.2016, sem 

grifos no original) Deveras, diante dessa perspectiva estrutural e 

principalmente em face do contexto probatório, sobretudo a partir da 

solução arrematada pelo laudo levado a efeito, reputa-se a prova 

carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de 

deixar evidenciado que a autora, a par de comprovar que não se encontra 

vinculada a qualquer regime de previdência social e que sequer figura 

como titular de qualquer benefício previdenciário, também demonstrou ser 

portadora de deficiência e não reunir os meios necessários tendentes a 

promover a própria manutenção, de tal sorte que a procedência do pedido 

é medida que se impõe. Em última análise, quanto ao termo inicial do 

benefício, tem-se ser devido desde a data da cessação do benefício. O 

raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado 

pelas Cortes Superiores, conforme se observa da ementa abaixo 

colacionada: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BENEFICIO CONCEDIDO. TERMO 

INICIAL. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. 1. Tendo em vista que a apelação 

do INSS versa apenas sobre o termo inicial do beneficio, e que não é caso 

de conhecimento da remessa oficial, forçoso concluir ter ocorrido o 

trânsito em julgado da parte da sentença que concedeu o benefício 

assistencial à parte autora. 2. A respeito da matéria objeto do recurso de 

apelação cumpre salientar em consulta ao extrato do sistema 

CNIS/DATAPREV (fls. 110), verifica-se foi concedida pensão por morte ao 
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filho do casal Anderson dos Santos, desde o óbito até sua maioridade em 

08/05/2017. 3. Assim, tendo em vista que a autora e seu filho compõem o 

mesmo núcleo familiar, a autora faz jus a concessão do beneficio a partir 

da data da cessação em 08/05/2017. 4. Apelação provida. (TRF3, Ap 

00233028220184039999/SP, 7ª Turma, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 

j. 11.02.2019) III – DO DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à restabelecer o 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA à requerente MARLY MATIAS DA COSTA, no valor mensal 

de 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo art. 203, inciso V, da 

CRFB/88 e art. 20 da Lei n.º 8.742/1.993, a partir da data da cessação do 

(NB: 701.836.743-4) Sobre as prestações em atraso deverão incidir juros 

de mora e correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Consequente, TORNO 

SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente concedida. Em cumprimento 

ao Provimento nº 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no 

cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à implantação 

do benefício em favor da parte requerente: Nome do segurado: MARLY 

MATIAS DA COSTA. Genitora: Judith Mesquita da Costa. CPF nº 

957.183.701-88. Endereço atual: Rua Amazonas, nº 301, São Lourenço, 

Campo Verde/MT. Pis/pasep: não informado. Benefício Concedido: LOAS. 

RMI - Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo. DIB – Data da cessação 

do benefício NB: 701.836.743-4. DIP – Data do início do pagamento: 30 

dias. CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do(a) causídico(a) 

da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença § 3º do art. 85 do NCPC e Súmula 

111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas processuais. Por fim, 

considerando o entendimento adotado pelo Egrégio Regional Federal da 1ª 

Região, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC, DEIXO de 

determinar a remessa necessária (Precedente: ReeNec 

0 0 2 3 8 3 4 2 2 2 0 1 7 4 0 1 9 1 9 9 / M T ,  P r o c e s s o  O r i g . : 

0001869-37.2015.8.11.0051–2ª Vara Cível da Comarca de Campo 

Verde/MT, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti, Rel. 

Convocado Juiz Federal César Cintra Jatahy Fonseca, j. 21.06.2017), eis 

que o benefício será pago no valor de um (01) salário mínimo mensal, 

portanto, em importância inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000225-66.2020.8.11.0051 Ação previdenciária. Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por NEUZA PEREIRA DA COSTA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. I – 

DO RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a exordial, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319, do novo Código de Processo Civil, assim como 

observada a determinação elencada no art. 320, do mesmo diploma legal. 

Desta forma, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no 

art. 341, do NCPC. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA De elementar 

conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem falta de recursos”. No mesmo sentido, dispõe o art. 98, 

do novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou es-trangeira, 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. Nesse passo, revela-se cabível o 

benefício da gratuidade de justiça mediante simples declaração assinada 

pelo requerente, quando esta não for contrariada pelos demais elementos 

do processo (§ 2º, art. 99, NCPC). Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg 

no AREsp nº 711.411/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) 

Na espécie, a presunção legal não restou afastada, ao contrário, as 

provas colacionadas ao feito corroboram a alegação da parte autora de 

que não dispõe de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça gratuita. III - 

DAS PROVAS Desde já, atendando-se para Recomendação conjunta 

01/2015 CNJ, DETERMINO a: a) INTIMAÇÃO do INSS para acostar aos 

autos cópia do processo administrativo, incluindo eventuais perícias e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas 

realizadas; b) realização de PROVA PERICIAL MÉDICA e, para tanto, 

NOMEIO como perita a Dra. SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO, CRM 

– MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, devendo sua 

intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, 

Cuiabá/MT. b.1) CIENTIFIQUE a Sra. Perita que caso aceite o encargo fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos do art. 3º, §1º, da 

Resolução 558/2007 do Conselho da Justiça Federal, considerando a 

locomoção do perito a esta região, o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do expert. Tenho como descabida a diferenciação atinente 

ao valor dos honorários quando arbitrados por Juízes Federais ou por 

Juízes Estaduais em jurisdição delegada. b.2) INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente técnico (art. 465 do 

NCPC), bem como apresentarem quesitos. b.3) Escoado o prazo acima 

estabelecido, INTIME-SE a expert nomeada para designar data e local para 

realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 

466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os assistentes técnicos serem 

intimados do início dos trabalhos (art. 474, NCPC). b.4) DEVERÁ, também, 

a Sra. Perita responder os quesitos unificados constantes da 

Recomendação Conjunta 01/2015 do CNJ, bem como atentar-se para o 

disposto no art. 473, NCPC b.5) FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a 

realização da perícia médica. Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE 

as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo apresentar seu 

respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC). b.6) Após a apresentação do 

laudo e escoado o prazo para manifestação sobre o mesmo, EXPEÇA-SE 

o necessário para o pagamento. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo 

Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003444-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. B. G. (REQUERENTE)

D. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 

sua procuradora, acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 24/03/2020 Hora: 17:10 horas, à realizar-se 

na sala de audiências do CEJUSC (Edifício do Fórum), no endereço acima 

indicado, devendo fazer comparecer sua cliente na referida solenidade, 

bem como por todo o conteúdo da r. decisão id. 29496755. Campo 

Verde-MT, 3 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000407-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA BORGONOVO CORREA - ME (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico e dou fé, que tendo em vista que o resultado de 

busca pelos sistemas disponíveis tornou-se infrutífero (ID 24852976), foi 

verificado pelo sistema Apolo a existência de novo endereço da requerida: 

RUA G, QUADRA 29, LOTE 21, BAIRRO GREEN VILLE, CAMPO VERDE-MT. 

Que, INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a diligência na 

zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de 

mandado de citação, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 3 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001010-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. H. (EXECUTADO)

 

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, para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão id. 28389547, ou requeira o que entender de direito, sob pena 

de extinção. Campo Verde-MT, 3 de março de 2020. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-72.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDO SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000535-72.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NIVANDO 

SANTOS PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

LORENZZATTO 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-42.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDO SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000537-42.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NIVANDO 

SANTOS PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

LORENZZATTO 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-94.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDO SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000540-94.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NIVANDO 

SANTOS PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

LORENZZATTO 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-79.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000541-79.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FRANCIELE 

GOMES TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

LORENZZATTO POLO PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE DOLENS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000364-18.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência probatória da 

Reclamante. Considerando a prioridade do trâmite do presente peito, pois a 

autora é idosa, redesigno a audiência de conciliação para o dia 31 de 

março de 2020, às 10:40 horas. CITE-SE a (s) parte (s) promovida(s) 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a (s) também para comparecimento à audiência de conciliação. 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) 

promovente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção do processo sem resolução do 

mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, 

expedindo-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: 1000506-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE DOLENS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/03/2020, ás 10h40min, 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-89.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000508-89.2020.8.11.0051 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: 

Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração da existência de contrato 

e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações da Requerente. 

- Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, 

os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos 

nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 
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risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 06.05.2016, consoante documento acostado aos autos 

no ID 29699087, e desde então a Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há mais de três anos a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, 

ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou 

êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se 

revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intime-se o Requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar seu endereço, ressaltando que 

caso o comprovante de endereço constar em nome de terceiros, deverá 

demonstrar o vínculo. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 28 

de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Processo nº 1000412-74.2020.8.11.0051 Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c Dano Moral Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: 

Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar a regularidade dos 

lançamentos de cobranças e tarifas do cartão de crédito da autora. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 
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de regularidade dos lançamentos de cobranças e tarifas do cartão de 

crédito da autora referente ao débito em discussão na presente lide. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que o Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

da Requerente. - Antecipação de Tutela Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No caso dos autos, a Requerente 

afirma que é cliente do bando Requerido e possuía o cartão de crédito nº 

4984.4234.4680.2247 na função ativa. Relata que a fatura do mês de 

agosto de 2018 estava em aberto mas em 27.08.2018 houve parcelamento 

automático da fatura em 24 parcelas. Na data de 24.09.2018, objetivando 

diminuir os juros, solicitou emissão de boleto para pagamento de todas as 

faturas em aberto, vencidas e vincendas, e quitou o débito, no valor de 

R$3.379,69 (três mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e nove 

centavos). Ressalta que a partir de setembro de 2018 não utilizou mais o 

cartão de crédito e nem mesmo autorizou nenhum desconto em conta 

corrente, tendo o banco emitido declaração anual de quitação de débitos. 

Entretanto, em 30.10.2019 recebeu mensagem do banco requerido acerca 

de lançamentos futuros de R$ 109,29 (cento e nove reais e vinte e nove 

centavos), denominado “pagamento débito conta”, a ser incluído na fatura 

de 11.2019 de cartão de crédito. Em contato com o banco, foi informado 

que as cobrança feitas em 2019 referem-se á ausência de baixa na 

quitação do débito que havia sido quitado em 24.09.2018. Relata que além 

da parcela de R$ 109,29 (cento e nove reais e vinte e nove centavos) foi 

cobrado o valor de R$ 1.646,71 (um mil, seiscentos e quarenta e seis reais 

e setenta e um centavos) à título de “ajustes e encargos”, e após muitas 

ligações tal valor foi estornado. Em janeiro de 2020 foi descontada 

automaticamente em conta corrente multa por atraso no valor de R$ 32,93 

(trinta e dois reais e noventa e três centavos). Apesar da insistência da 

Autora para que o banco resolva a situação, ainda não houve solução e 

continua sujeita a novas cobranças. Em analise aos documentos 

colacionados aos autos, verifica-se o parcelamento automático em 

27.08.2018 em 24 parcelas e o pagamento das parcelas 1/24 e 02/24, 

cada uma no valor de R$251,46 e Autora no dia 24.09.2018 quitou o débito 

do cartão de crédito referente ao ano de 2018, conforme comprovante de 

pagamento de ID 29510292 – p. 1, e o banco forneceu declaração de 

quitação, nos termos do extrato de ID 29510292 – p. 4. Logo, entendo 

verissímeis as alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito 

liminar, pois logrou demonstrar os seus requisitos. Por fim, advirto que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante para determinar que o 

Requerido SE ABSTENHA de realizar qualquer cobrança ou lançamento de 

débito em conta, na conta corrente de titularidade da Autora, referente à 

fatura do mês 08/2018, relativo ao parcelamento concedido em 

27/08/2018, do cartão de crédito nº. 4984.4234.4680.2247 (função 

crédito), suspendendo em seu sistema quaisquer cobranças, até ulterior 

determinação deste juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em 

caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. CITE-SE a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. processuais. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 02 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Processo nº 1000297-53.2020.8.11.0051 Embargos de Terceiro Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por MARIA 

APARECIDA SILVA GONÇALVES, em desfavor de RAUDILENE 

APARECIDA ROSA DE SÁ e SERGIO FERREIRA DA SILVA, objetivando o 

cancelamento do bloqueio incidente sobre o veículo MMC/L200 SPORT 4X4 

HPE, placa KAB6466, cor branca, RENAVAM nº 00849789230, 2005/2005, 

sob o argumento que o dito bem é de sua propriedade, para tanto, 

juntando documentos que comprovam as suas alegações. Nos autos nº 

8010211-32.2014.8.11.0051, em trâmite neste juízo, houve o bloqueio pelo 

sistema Renajud do veículo MMC/L200 SPORT 4X4 HPE, placa KAB6466, 

cor branca, RENAVAM nº 00849789230, 2005/2005, em nome de SERGIO 

FERREIRA DA SILVA. Entretanto, naquele processo as partes litigantes, 

após a efetivação do bloqueio do veículo, formalizaram acordo requerendo 

a baixa da restrição incidente sobre o mencionado veículo e, nesta data, 
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foi liberado o bloqueio judicial, como se vê do comprovante de remoção de 

restrição que ora é juntado ao presente feito. É o breve relatório. Decido. 

Diante da remoção da restrição incidente sobre o veículo MMC/L200 

SPORT 4X4 HPE, placa KAB6466, cor branca, RENAVAM nº 

00849789230, 2005/2005, a extinção do presente feito, ante a perda do 

objeto, é medida que se impõe. Isso posto, julgo extinta a presente ação de 

Embargos de Terceiro, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 21 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 006/2020-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO - 

JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CANARANA-MT, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

Considerando a realização, no dia 29 de fevereiro de 2020, das provas 

atinentes ao Processo Seletivo para credenciamento e formação de 

cadastro de reserva do cargo de Juiz Leigo da Comarca de Canarana-MT;

RESOLVE tornar público o Gabarito Preliminar da prova realizada, em 

conformidade com o Edital nº 001/2020-DF, de 17 de janeiro de 2020, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/MT Edição nº 10658.

 QUESTÃO RESPOSTA CORRETA

 1 A

 2 B

 3 C

 4 C

 5 A

 6 B

 7 D

 8 B

 9 A

 10 C

 11 B

12 D

13 D

14 A

15 B

16 C

17 A

18 C

19 A

20 D

 1. O candidato que pretende interpor recurso em relação ao Gabarito 

Preliminar da prova deverá apresentá-lo no prazo legal.

 2. O recurso interposto fora do prazo não será reconhecido.

3. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos 

impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo como Gabarito 

Definitivo.

 4. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da 

prova, a pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, 

independente de terem recorrido.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do 

Fórum local.

 Canarana-MT, 03 de março de 2020

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-90.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALDANIR SILVA DE SOUSA (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 Vossa Senhoria, na qualidade de Promovente , através de seu 

Procurador via DJE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 609,80, sob pena de 

encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Esse valor deverá ser recolhido 

em um único boleto descriminando o valor das custas R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da Taxa Judiciária 

R$ 146,40 ( cento e quarenta e seis reais e quarenta ) que poderá ser 

emitida através do site- www. tjmt.jus.br

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-73.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DAMASCENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Promovente , na pessoa do seu 

Procurador via DJE, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 608,31, Seiscentos e 

oito reais e trinta e um centavos) , sob pena de encaminhamento do débito 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Esse valor deverá ser recolhido em um único boleto descriminando o valor 

das custas R$ 413,40 ( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

valor da Taxa Judiciária R$ 194,91( cento e noventa e quatro reais e 

noventa e um centavos), conforme ID 20208179, que poderá ser emitida 

através do site- www. tjmt.jus.br

Certidão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000065-15.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARBOSA ASSIS (REQUERENTE)

MARIA SONIA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossas Senhorias, na qualidade de Promoventes , na pessoa do 

seu Procurador via DJE, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 1.068,85 ( 

hum mil sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) , sob pena de 

encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Esse valor deverá ser recolhido 

em um único boleto descriminando o valor das custas R$ 534,42 ( 

quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e valor da 

Taxa Judiciária R$ 534,42( quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e 

dois centavos), conforme ID 22875486, que poderá ser emitida através do 

site- www. tjmt.jus.br

Certidão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000065-15.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARBOSA ASSIS (REQUERENTE)

MARIA SONIA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)
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INTIMO Vossas Senhorias, na qualidade de Promoventes , na pessoa do 

seu Procurador via DJE, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 1.068,85 ( 

hum mil sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) , sob pena de 

encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Esse valor deverá ser recolhido 

em um único boleto descriminando o valor das custas R$ 534,42 ( 

quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e valor da 

Taxa Judiciária R$ 534,42( quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e 

dois centavos), conforme ID 22875486, que poderá ser emitida através do 

site- www. tjmt.jus.br

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000042-64.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EMBARGANTE)

VOLMIR LASTA (EMBARGANTE)

EDER LASTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000042-64.2020.8.11.0029. 

EMBARGANTE: EDER LASTA, VOLMIR LASTA, ADEMIR FRANCISCO 

BOSQUEIRO EMBARGADO: MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos, Atento à decisão do E. TJMT, 

procedo a continuação da tramitação dos Embargos. INDEFIRO a justiça 

gratuita pleiteada, a quantia discutida nos autos bem como a atividade 

desenvolvida pelos embargantes. Assim, determino ao autor a EMENDA 

DA INICIAL para o ajuste do valor da causa do bem da vida discutido, qual 

seja, R$ 218.620,00 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e vinte reais), bem 

como o pagamento das custas e taxas judiciárias sobre tal valor, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Canarana, 3 

de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000134-42.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTOS RAMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000134-42.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: LUCIANA SANTOS RAMIRO REQUERIDO: AMILTON VIEIRA 

DA SILVA Vistos, etc. Designo audiência para o dia 18/06/2020, às 

15h15min. (HORÁRIO MATO GROSSO) Comunique-se ao juízo de origem a 

distribuição desta carta precatória e a data da audiência designada. 

Intimem-se as partes, testemunhas e seus patronos, estes por DJe. 

Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, caso haja 

participação destes nos autos de origem. Havendo necessidade de 

realização de atos pela parte interessada, intime-se para providências no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 30(trinta) dias sem 

manifestação, devolva-se a carta precatória à origem, com fundamento no 

art. 393 da CNGC-TJMT. Após o cumprimento integral da diligência 

deprecada, devolva-se a carta precatória à origem, independentemente de 

nova decisão judicial, com as homenagens e cautelas de estilo. Canarana, 

3 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000509-14.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000509-14.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: JORDANY PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: UNIAO NORTE 

DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c reparação por dano moral com pedido de 

tutela antecipada proposta por JORDANY PEREIRA DE SOUZA em face de 

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO. Petição inicial em ID. 16336271. 

Certidão indicando a citação da requerida em ID 20971991. Manifestação 

pelo julgamento antecipado do feito ante a revelia em ID 21115338. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo provas a produzir em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. MÉRITO DA AÇÃO O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “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). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que “é 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). DECRETO A REVELIA da 

parte ré, eis que devidamente citada (ID 20971991), não apresentou 

contestação. A pretensão da parte autora é a declaração de 

inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais decorrentes da 

inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito em razão do 

débito no valor de R$ 317,00, cada parcela. Cumpre esclarecer que a 

relação tratada nos autos é de consumo (serviços educacionais), 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte ré não apresentou contestação, embora 

devidamente intimada ID 20971991. Logo, é forçoso reconhecer que o 

conjunto probatório dos autos indica que a parte ré não comprovou de 

forma satisfatória a regularidade do débito, de forma que a inclusão do 

nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito constitui falha 

na prestação de serviço. Aplicam-se ao caso as regras do Código de 

Defesa do Consumidor e a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual 

todos aqueles que se dediquem à atividade comercial e empresarial devem 

se responsabilizar efetivamente pelos danos causados, só podendo ser 

elidida a responsabilidade mediante a comprovação de fato da vítima, de 

caso fortuito ou força maior. Logo, a instituição do porte da ré, por exercer 

atividade no mercado de consumo com fins altamente lucrativos, deve 

assumir o risco dos danos que vier a causar por si ou por seus 

prepostos, uma vez que tem melhores condições de arcar com os 

prejuízos pelos acontecimentos como o do presente caso, não havendo 

nos autos qualquer prova de fato exclusivo da vítima, ora autora e 

consumidora, e nem tampouco de ocorrência de caso fortuito ou força 

maior. A respeito da matéria, imperioso destacar os ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: "Todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às 

normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, 

quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários 

dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar 

produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o 

garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, 

respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos (...). O consumidor 

não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar 
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sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar 

sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os 

riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os 

benefícios são também para todos. E cabe ao fornecedor, através de 

mecanismos de preço proceder a essa repartição de custos sociais de 

danos" (Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Ed. Malheiros, 

2001. p. 366). Diante disso, a empresa ré deve assumir os riscos a que 

está exposta no mercado de consumo, devendo arcar exclusivamente 

com as consequências pelo evento danoso, nos termos dos art. 186, do 

Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A inclusão 

indevida do nome no cadastro restritivo de crédito acarreta dano moral in 

re ipsa, e não simples aborrecimento ou mero dissabor, devendo ser 

acolhido o pedido de reparação de danos morais. Em relação ao quantum 

indenizatório por danos morais, diante da inexistência de qualquer critério 

objetivo legal para a fixação do mesmo, cabe ao juiz sopesar as 

condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorrera o 

fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima, 

enfim, aspectos dotados de ampla subjetividade, o que torna a tarefa 

bastante difícil e delicada. Assim, levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais), por entender que o referido valor não representa fonte de 

enriquecimento nem, tampouco, é quantia inexpressiva, a impedir a 

compensação do sofrimento provocado pela ofensa. Ante o exposto 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado na presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO proposta por JORDANY PEREIRA DE SOUZA em desfavor 

de UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO para declarar a inexigibilidade 

do débito descrito na inicial, confirmando a liminar, e condenar o réu a 

pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso 

(21/09/2014 – Súmula 54 STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir desta data (Súmula 362 STJ), até a data do efetivo 

pagamento, na forma da lei. E, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. Defiro à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita. OFICIE-SE A CDL PARA A RETIRADA DO 

NOME DO AUTOR EM SEUS CADASTROS, se assim já não foi feito, sem 

prejuízo de a própria parte autora diligenciar nesse sentido. P.R.I.C. 

Transitada em julgado sem manifestação das partes, ao arquivo, com 

baixa. Canarana, 2 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-67.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000057-67.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ANA MARIA CONZ Vistos, 

Nota-se que a parte exequida já fora citada em ID 19445830, sendo que as 

petições de ID 22027974 torna-se indevida, bem como desnecessária 

reiteração de intimações da exequida e sua obrigação de informar 

endereço. PROCEDA-SE a penhora do bem imóvel, conforme requerido em 

ID 23218868, e após, a dim de se evitar alegações de nulidades 

expeça-se INTIMAÇÃO VIA EDITAL da penhora via Bacen realizada, bem 

como do imóvel. Após, escoado o prazo do Edital, INTIME-SE a parte 

exequente para prosseguimento da execução em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se Canarana, 2 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-67.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: Dr. PAULO EDUARDO 

PRADO - OAB/MT 16940-A, para que providencie(m) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000473-35.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (REU)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO, compareci em 14/02/2020 às 17 horas à Rua 

Três Passos nº 1173 – Bairro: Nova Canarana, Comarca de Canarana-MT, 

e ali estando NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO do Senhor JOEL 

SEBASTIÃO BERNARDIS por não localizá-lo no endereço mencionado, 

obtive informações com um morador vizinho que o imóvel esta 

desocupado aproximadamente 30 (trinta) dias. Diante do exposto, devolvo 

o mandado para a Secretaria."

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000538-30.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. R. (REQUERENTE)

L. A. P. (REQUERENTE)

M. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. P. (DE CUJUS)

G. F. P. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista as manifestações apresentadas 

pelas fazendas federal e estadual.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-38.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REYES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista o cumprimento do Despacho ID 

29765583.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-47.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI DOS SANTOS LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 24690642, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação redesignada 

automaticamente para o dia 28/11/2019, às 15h10min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 09 de outubro 

de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-27.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-27.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:FABIO ROBERTO 

UCKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO ROBERTO UCKER POLO 

PASSIVO: COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA 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: Sala de Conciliação 1 

Juizado de Canarana Data: 16/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-78.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 18009898 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 21 de março de 2019, às 14h50min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 

de fevereiro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-78.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (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 CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000011-78.2019.8.11.0029. REQUERENTE: SILVANO MACIEL 

DALLABRIDA REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 2 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO RAYES OAB - SP114521-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 18009923 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 21 de março de 2019, às 15h10min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 

de fevereiro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO RAYES OAB - SP114521-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000010-93.2019.8.11.0029. REQUERENTE: SILVANO MACIEL 

DALLABRIDA REQUERIDO: UNIDAS S.A. Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 
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restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 2 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 18008763 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 28 de março de 2019, às 17h10min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 

de fevereiro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000009-11.2019.8.11.0029. REQUERENTE: SILVANO MACIEL 

DALLABRIDA REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 2 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO DE FREITAS PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA GAMA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000043-83.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: CESAR ANTONIO DE FREITAS 

PAIVA EXECUTADO: ELIANA GAMA DA SILVA Vistos, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE VALORES, conforme requerido. INTIMEM-SE AS PARTES do 

presente despacho. Após, nada sendo requerido, ao arquivo. 

CANARANA, 2 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-27.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000135-27.2020.8.11.0029. REQUERENTE: FABIO ROBERTO UCKER 

REQUERIDO: COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA Vistos, etc. 

1- Pretende a parte autora a tutela de urgência para a 

exclusão/suspensão da inscrição do seu nome dos cadastros restritivos 

de crédito, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos 

termos da inicial e documentos apresentados que foram demonstrados 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo e, assim sendo, concedo a tutela de 

urgência, no sentido de determinar: a) a imediata exclusão do nome da 

parte autora do cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, se já tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha 

de incluir o nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes, 

em razão do débito discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A 

exclusão deverá ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou 

não havendo acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão 

restritivo de crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e 

deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte 

autora, mediante comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de 

extrato de consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a 

serem acessados/oficiados. Em razão da determinação de 

acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, 

deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-55.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELEANDRO SOUTHIER VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM JOSE LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010177-55.2016.8.11.0029. REQUERENTE: LUIZ RIBEIRO DE SOUSA 

REQUERIDO: CLEOMAR PEIXOTO CUNHA Vistos. Acolho parcialmente o 

pedido de Id. 21710024. As inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto 

não é exclusiva de ato judicial, podendo a parte extrair certidão em 

Secretária e realizar tais atos, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE 
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SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. 

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). 

INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A norma prevista no art. 139, 

inciso IV, do Código de Ritos, deve ser interpretada sobriamente e com 

extrema cautela, sobretudo nas hipóteses em que não demonstrada que a 

parte executada - mesmo possuindo patrimônio - venha a se valer de ardil 

ou outros meios escusos para escapar da obrigação de pagar o crédito 

exeqüendo. 2. Ademais, não se afigura razoável adotar medidas que 

venham a suspender os efeitos de contrato firmados entre o executado e 

as administradoras de cartões de crédito. Trata-se de medida extrema, 

que pode alcançar outras relações jurídicas, eventualmente estabelecidas 

entre o executado e as administradoras de cartão de crédito. 3. A 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte 

do devedor comprometem seu direito constitucional de liberdade de 

locomoção, não se revelando necessária a adoção de tais medidas no 

caso em exame. 4. Por fim, a parte exequente - caso o juiz indefira o 

pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes - 

pode se valer da norma descrita no art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que 

dispõe que a "decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto", e, por conseqüência, a inscrição do nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não 

provido. (Acórdão 1173987, 07207542320188070000, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado 

no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO a busca pelo 

sistema CEI - ANOREG, sendo o sistema Infojud suficiente para tanto. A 

utilização do sistema CNIB não se presta para os fins almejados pelo 

exequente/parte autora, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. 

REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA 

CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS 

DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento 

Nº 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar 

todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por 

Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios 

imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros 

bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse 

exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as 

pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, 

mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido. (Acórdão 1211838, 07169813320198070000, 

Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, 

publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, 

DEFIRO o pedido de busca de bens junto ao sistema INFOJUD visando 

obter informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, DETERMINO que o processo passe a tramitar em segredo 

de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito. Cumpridas todas as providências anteriores, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. CANARANA, 23 de janeiro de 2020 CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-90.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000157-90.2017.8.11.0029. REQUERENTE: KAROLINA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LAIZE DA COSTA LIMA Vistos, PROCEDA-SE com a 

pesquisa de localização via INFOJUD. Após, com a juntada, INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias. CANARANA, 23 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-09.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000046-09.2017.8.11.0029. REQUERENTE: ELIANA GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: ACACIO JOSE PEREIRA Vistos, etc. DEFIRO o pedido de 

busca de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre 

a existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada 

das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, DETERMINO 

que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se 

as anotações necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 

INDEFIRO O PLEITO de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. As 

inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto não é exclusiva de ato 

judicial, podendo a parte extrair certidão em Secretária e realizar tais atos, 

nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. SERASA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO (CNH). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A norma 

prevista no art. 139, inciso IV, do Código de Ritos, deve ser interpretada 

sobriamente e com extrema cautela, sobretudo nas hipóteses em que não 

demonstrada que a parte executada - mesmo possuindo patrimônio - 

venha a se valer de ardil ou outros meios escusos para escapar da 

obrigação de pagar o crédito exeqüendo. 2. Ademais, não se afigura 

razoável adotar medidas que venham a suspender os efeitos de contrato 

firmados entre o executado e as administradoras de cartões de crédito. 

Trata-se de medida extrema, que pode alcançar outras relações jurídicas, 

eventualmente estabelecidas entre o executado e as administradoras de 

cartão de crédito. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a 

retenção do passaporte do devedor comprometem seu direito 

constitucional de liberdade de locomoção, não se revelando necessária a 

adoção de tais medidas no caso em exame. 4. Por fim, a parte exequente - 

caso o juiz indefira o pedido de inscrição do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes - pode se valer da norma descrita no art. 517, §

§ 1º e 2º, do CPC/2015, que dispõe que a "decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto", e, por conseqüência, a inscrição do 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido. (Acórdão 1173987, 07207542320188070000, 

Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 

22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Por fim, CONCLUSOS para 

demais deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Canarana/MT, 

27 de janeiro de 2019. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002539-03.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA IGNEZ DE OLIVEIRA ALBERNAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002539-03.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MARILDA IGNEZ DE OLIVEIRA ALBERNAZ Vistos, etc. 
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Trata-se de execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

contra MARILDA IGNEZ DE OLIVEIRA ALBERNAZ, pelos motivos narrados 

na inicial. À fl. 13, o exequente peticionou informando a quitação do débito 

pela parte executada, requerendo a extinção do processo. Após, vieram 

os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Tendo em 

vista que ficou consignado na petição de fl. 13, que a parte devedora 

satisfez a obrigação, julgo extinto o presente processo, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da quitação do 

débito. Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios já fixados no despacho inicial. Em sendo o 

caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou restrição(ões) 

existentes nos autos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, intime o executado para o recolhimento das 

custas, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja a respectiva quitação, 

arquivem-se os autos fazendo constar a pendência no registro da 

Distribuição. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de março de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002244-63.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO GERVÁSIO PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002244-63.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: RAFAELA DOS SANTOS 

EXECUTADO: EVANDO GERVÁSIO PINHEIRO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença de valores referentes à dívida 

alimentar, no qual foi informado pela parte requerente a quitação do débito 

executado, requerendo a extinção do feito. Com vistas dos autos, o 

Ministério Público manifestou favorável à extinção do feito. Após, vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos, conforme 

informação apresentada pela própria parte requerente, que o devedor 

procedeu ao pagamento da dívida exigida (fl. 31), de modo que, satisfeita 

a obrigação, é de ser reconhecida a extinção do feito. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo extinto o pedido de cumprimento de sentença de 

alimentos, com fundamento nos artigos 513, caput, e art. 924, II, ambos do 

Código de Processo Civil. Recolha-se o mandado de prisão expedido 

nestes autos. Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais 

penhora(s) e/ou restrição(ões) existentes nos autos, oficiando-se os 

cartórios de registros de imóveis, acaso necessário. Condeno a parte 

executada ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 

10% (dez por cento) do valor executado, na forma do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, cujas ficando referidas responsabilidades com 

exigência suspensa em face da gratuidade de justiça que defiro neste 

momento, nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Dê-se vistas ao Ministério Público. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000755-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOELMA FERREIRA DA SILVA OAB - 035.302.521-66 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000755-88.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 598,80 ESPÉCIE: 

[Revisão, Guarda]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: EDMAR COSTA DA SILVA Endereço: Av. Brasil, 75, Hotel e 

Restaurante Xodó, Centro, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 78860-000 

POLO PASSIVO: Nome: IVY LORENNY COSTA DA SILVA Endereço: 

Manoel Crispin, 35, Centro, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 78860-000 

Nome: NOELMA FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua Manoel Crispin, 35, 

Centro, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 78860-000 FINALIDADE: 

Proceder a intimação da parte requerente, através do(a) advogado(a) – 

via DJE, para comparecer à audiência de conciliação (art. 334, §3º do 

CPC), redesignada para o dia 23 de Março de 2020, às 13:00 horas, na 

qual será buscada a composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC 

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do 

Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete 

Loverde Mazocco 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-496 GUARDA

Processo Número: 1000667-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT8661-O (ADVOGADO(A))

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FARIA JUNIOR (REQUERIDO)

ROSILEY DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000667-84.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: MARIA AUXILIADORA DOS 

SANTOS Endereço: Rua Fernando Correa, 438, Centro, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 Nome: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARAES Endereço: Rua Fernando Correa, 438, Centro, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: ROSILEY 

DOS SANTOS GUIMARAES Endereço: RUA N, 425, QUADRA 30, LOTE 08, 

JARDIM PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-628 Nome: LUIZ 

ANTONIO FARIA JUNIOR Endereço: RUA CINQÜENTA, 02, QUADRA 22. 

SETOR IV, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-426 FINALIDADE: Proceder a 

intimação da parte requerente, através do(a) advogado(a) – via DJE, para 

comparecer à audiência de conciliação (art. 334, §3º do CPC), 

redesignada para o dia 23 de Março de 2020, às 15:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 3 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-22.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA THOME MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TEIXEIRA BRAZ (REU)

M BRAZ IMOBILIARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME 

(REU)

ANTONIO FELICIANO DA SILVA (REU)

MARIO MONTEIRO BRAZ (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO Da análise da peça inicial 

e de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou ou 

juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 03 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 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.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000218-58.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO 1 – Evidenciados os 

pressupostos legais (artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição 

inicial e documentos que a acompanham. 2 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 3 - OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal - CEF, 

Banco do Brasil solicitando informações acerca de eventuais quantias 

depositadas em nome do requerente, consignando-se prazo de 15 

(quinze) dias para resposta. 4 - INTIMEM-SE os eventuais herdeiros e 

interessados para manifestação. 5 – ENCAMINHE-SE o processo ao 

Ministério Público para manifestação quanto à pretensão dos requerentes. 

6– Após, CONCLUSO. Chapada dos Guimarães/MT, 03 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-66.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CANDIDO DE FREITAS (AUTOR(A))

RAUCIA HELENA CARVALHO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COSTA LIMA OAB - GO38993 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOIR COLOMBO (REU)

RAFAEL FERREIRA COSTA - TABELIONATO BOM JESUS DE GOIAS/GO 

(REU)

JAMILLY CASTRO DA SILVA - 2 SERV.NOT. E REGISTRAL VÁRZEA 

GRANDE/MT (REU)

CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO - 1 CRI CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT 

(REU)

JOSÉ CAMPOS SOBRINHO - 1 OFICIO NOVA XAVANTINA/MT (REU)

M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO Da análise da peça inicial 

e de seus documentos verifica-se que a parte autora denomina a ação 

como demanda declaratória, narra os fatos nesse sentido e formula 

pedido específico para que o juízo declare a nulidade de documentos 

públicos. Na sustentação de seu direito, expõe dispositivos legais que dão 

base à sua tese, todos no mesmo teor. Traz ainda pretensão indenizatória 

por supostos danos morais sofridos. Todavia, formula ao final da petição 

inicial pedido para imissão na posse de imóvel (item d), o qual não 

encontra respaldo nas argumentações trazidas no mesmo petitório. Mais e 

além, caso exista tal pretensão, o valor da causa não estaria adequado, 

porquanto trata-se de imóvel rural extenso, em valor comercial em muito 

superior aos R$ 30 mil aduzidos ao fim da exordial. 1 – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora para efetuar esclarecer se há pedido petitório e, 

se houver, aditar a petição inicial para constar sua sustentação fática e 

jurídica, bem como atribuindo o valor correspondente à causa com o 

consequente recolhimento das custas relativas á diferença, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, 

CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 03 de março 

de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERUSCKA DUARTE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 
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conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 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 ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 03 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-68.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA SANTANA ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

SEBASTIANA SANTANA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGIA PINTO DIAS LEITE OAB - MT0010298S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Divaneide dos Santos Berto de Brito (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 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 ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 03 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001539-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1001539-65.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO 

ATIVO: Nome: EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRUZ Endereço: rua 12, 

s/n, quadra 19, cohab veu de noiva, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA MADALENA SOFIA, 25, 3 

andar, sala 3, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 

FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, através do(a) 

advogado(a) – via DJE, para comparecer à audiência de conciliação (art. 

334, §3º do CPC), redesignada para o dia 01 de Abril de 2020, às 14:30 

horas, na qual será buscada a composição entre as partes, a realizar-se 

no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no 

Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete 

Loverde Mazocco 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000209-96.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDISALMA DA CONCEICAO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARIANE GOMES PAVEZI OAB - MT14305/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO O art. 300 do Código de 

Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade 

do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em 

vista a ausência da probabilidade do direito e de perigo de dano. Com 

efeito, não restou demonstrada, a título de cognição sumária, a 

probabilidade da inexistência do débito que deu causa à propositura da 

demanda, sendo que este ponto deverá ser apurado após a contestação. 

Além disso, não se vislumbra nos autos o perigo de dano, uma vez que os 

descontos já ocorrem há algum tempo antes do ajuizamento desta 

pretensão. Logo, se nenhuma medida foi tomada nesse período no sentido 

de retirar o seu nome do cadastro de inadimplente, não há que se falar em 

risco para a efetividade da tutela final, devendo a medida ser indeferida. 

Caso comprovado com a contestação que a negativação é ilegal, nos 

termos do art. 304,§2º do CPC, a tutela antecipada poderá ser modificada 

a pedido do autor. 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE 

o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo 

autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos 

no art. 300 do Código de Processo Civil. 2 – Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE 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, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 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 ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 8 – Com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista 

no art. 373, §1º do CPC, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova a fim de 

que o réu demonstre a existência de débito incluído no Serasa. 9 – Por fim, 

após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado no processo, 

CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Chapada 

dos Guimarães/MT, 03 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito 1 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.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000208-14.2020.8.11.0024

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:

JOSE CARLOS SALMON FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Da análise da peça 

inicial e de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou 

ou juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise da demanda. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 03 

de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000225-50.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SOUZA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. G. B. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Considerando que a 

matéria aduzida na petição inicial indica a competência de órgão julgador 

distinto (Vara da Infância), este Juízo DECLARA-SE incompetente para a 

apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a 

redistribuição deste processo para 1ª Vara desta Comarca, 

promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 03 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT19774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZATTI MESQUITA & LOPES GUEDES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Em manifestação 

apresentada pelas partes foi noticiada a composição extrajudicial acerca 

do objeto desta demanda, requerendo a homologação, bem como a 

extinção do processo. O processo veio concluso. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de 

sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 03 de março de 

2020. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-95.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000222-95.2020.8.11.0024. AUTOR(A): FRANCISCA EVANGELISTA DA 

SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por segurado em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados no processo. Com a 

inicial vieram documentos. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. De proêmio, de relevo anotar que 

em 20 de setembro de 2019 houve a publicação da Lei n. 13.876, a qual, 

dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da Lei n. 

5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) “Art. 

15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. Logo, uma vez que a competência é determinada no 

momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

como no vertente caso, este Juízo não é competente para processar e 

julgar o feito em questão, de modo que o processo deve ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. De outro norte, não há falar em qualquer desrespeito 

à decisão proferida pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência n. 

170.051 – RS, pois na decisão proferida naquele processo pelo Ministro 

Mauro Campbell Marques refere-se aos processos que já estavam em 

trâmite, havendo como tese controvertida os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado). Portanto, não pairam 

dúvidas de que as novas demandas devem obedecer ao que disciplina a 

novel legislação. Forte em tais razões, diante de sua incompetência 

absoluta, este Juízo JULGA EXTINTO o presente feito, na forma do art. 

485, inciso IV, do CPC. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas e custas processuais, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, o que 

suspende-se em razão dos benefícios da AJG concedidos nesta 

oportunidade. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 03 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-23.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000188-23.2020.8.11.0024. AUTOR(A): NELSON DA SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

SENTENÇA Trata-se de ação previdenciária ajuizada por segurado em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados no processo. Com a inicial vieram documentos. O processo 

veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. De 

proêmio, de relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a 

publicação da Lei n. 13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou 

alteração ao artigo 15, inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 

3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a 

seguinte redação: (Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de 

Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 
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somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. Logo, uma vez que a competência é determinada no 

momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

como no vertente caso, este Juízo não é competente para processar e 

julgar o feito em questão, de modo que o processo deve ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. De outro norte, não há falar em qualquer desrespeito 

à decisão proferida pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência n. 

170.051 – RS, pois na decisão proferida naquele processo pelo Ministro 

Mauro Campbell Marques refere-se aos processos que já estavam em 

trâmite, havendo como tese controvertida os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado). Portanto, não pairam 

dúvidas de que as novas demandas devem obedecer ao que disciplina a 

novel legislação. Forte em tais razões, diante de sua incompetência 

absoluta, este Juízo JULGA EXTINTO o presente feito, na forma do art. 

485, inciso IV, do CPC. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas e custas processuais, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, o que 

suspende-se em razão dos benefícios da AJG concedidos nesta 

oportunidade. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 03 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-35.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FIDELIS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000226-35.2020.8.11.0024. AUTOR(A): JOANA FIDELIS DE SOUSA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por segurado em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados no processo. Com a 

inicial vieram documentos. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. De proêmio, de relevo anotar que 

em 20 de setembro de 2019 houve a publicação da Lei n. 13.876, a qual, 

dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da Lei n. 

5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) “Art. 

15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. Logo, uma vez que a competência é determinada no 

momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

como no vertente caso, este Juízo não é competente para processar e 

julgar o feito em questão, de modo que o processo deve ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. De outro norte, não há falar em qualquer desrespeito 

à decisão proferida pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência n. 

170.051 – RS, pois na decisão proferida naquele processo pelo Ministro 

Mauro Campbell Marques refere-se aos processos que já estavam em 

trâmite, havendo como tese controvertida os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado). Portanto, não pairam 

dúvidas de que as novas demandas devem obedecer ao que disciplina a 

novel legislação. Forte em tais razões, diante de sua incompetência 

absoluta, este Juízo JULGA EXTINTO o presente feito, na forma do art. 

485, inciso IV, do CPC. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas e custas processuais, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, o que 

suspende-se em razão dos benefícios da AJG concedidos nesta 

oportunidade. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 03 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-48.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VARLETE DA SILVA RODRIGUES (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))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 29346913 e seguintes, informando o pagamento 

voluntário da condenação, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 3 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-61.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000276-61.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOSE SOUZA 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER SPIGUEL JUNIOR 

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: 

28/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-46.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000277-46.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOSE SOUZA 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER SPIGUEL JUNIOR 

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: 

28/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-39.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Intimação dos advogados da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 28/04/2020 Hora: 14:30 , na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 3 de março de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002714-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA TURAZZI EIRELI - ME (REQUERIDO)

ANTONIO LUIZ DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte da parte requerente da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 28/04/2020 Hora: 14:45 , na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 3 de março de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-19.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUNALVA MARIA DE ALMEIDA (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))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/04/2020 Hora: 15:00 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 3 de março de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-19.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUNALVA MARIA DE ALMEIDA (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))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/04/2020 Hora: 15:00 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 3 de março de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-53.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DA CRUZ CIRILO (REU)

 

PROCESSO n. 1000283-53.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MOSAR FRATARI 

TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOSAR FRATARI 

TAVARES POLO PASSIVO: WANDERSON DA CRUZ CIRILO 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: 28/04/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-02.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS ROCHA GUIMARAES (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))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05/05/2020 Hora: 13:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 3 de março de 2020. Edgar 

José de Oliveira Auxiliar judiciário

Comarca de Colíder

Portaria

PORTARIA N. 15/2020-CA
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 A Drª. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade , Juíza de Direito 

Diretora do Fórum da Comarca de Colíder do Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e etc;

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Francieli Mocci Gaiardoni matrícula 11387, 

Analista Judiciária, designada para exercer a função Gestora Judiciária da 

3ª Secretaria, encontra-se afastado 30 (trinta) dias férias período de 

02/03/2020 a 31/03/2020.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Fernanda Stecca Cioni matrícula 22577, Analista 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 3ª Secretaria, 

durante o período de 30 (trinta) diante do afastamento da titular nos dias 

02/03/2020 a 31/03/2020.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 02 de março de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000986-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000986-97.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE DE 

ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. O artigo 300 do Código 

de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito do requerente, 

pois, apesar dos documentos acostados na inicial, dando conta do seu 

contato com a atividade rural, necessária se faz a dilação probatória, 

através de provas testemunhais, a fim de se verificar, pelos depoimentos, 

a comprovação da atividade rural exercida pelo mesmo, em completa 

consonância com os documentos trazidos a baila e pelo lapso temporal de 

exercício de atividades rurícolas exigido como carência, nos termos do art. 

143 da Lei 8.213/91. Por fim, também ausente o requisito do perigo na 

demora, porquanto não ficou satisfatoriamente demonstrado que a parte 

não possui outros meios de subsistência. Portanto, inexistentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 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 (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000237-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA ALMONDES DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000237-80.2018.8.11.0009. AUTOR(A): EDILEUZA 

ALMONDES DE MENEZES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL INSS Vistos. Trata-se de “ação de aposentadoria por invalidez c/ 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela para recebimento de 

auxílio-doença pelo rito ordinário” ajuizada por EDILEUZA ALMONDES DE 

MENEZES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Em decisum de id. 12408850, o Juízo postergou a análise da tutela de 

urgência pleiteada para após a realização de perícia médica judicial. O 

laudo pericial respectivo fora encartado ao id. 18349442, o qual atestou a 

incapacidade parcial e temporária da autora para o labor. Contestação do 

INSS é vista ao id. 19740816. Impugnação à contestação consta ao id. 

20178181. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o que merece 

registro. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, prevista no artigo 

300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar que, tanto 

a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica 

em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma proteção para 

um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do 

tempo despendido na tramitação do processo. Tais requisitos consistem 

na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada. Ademais, é 

necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC). Compulsando calmamente os autos, 

é possível aferir, em um juízo de cognição sumária, a existência de 

fundamentos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, haja 

vista os documentos médicos acostados à inicial e o laudo pericial de id. 

18349442. Nesta senda, ante o quadro apresentado, o perigo da demora 

estaria em mitigar um auxílio devido à parte autora, que tem o condão de 

ajudá-la em sua subsistência e no tratamento de sua moléstia. Nesse 

sentido, tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE 

LABORATIVA – AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ART. 

273 DO CPC/1973 - RECURSO DESPROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames, laudos e atestados médicos no sentido de 

demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de 

dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a 

concessão da tutela antecipatória para a concessão do auxílio-doença é 

medida que se impõe. (AI 8666/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Destarte, tenho que o pedido 

de tutela de urgência pleiteado merece guarida. Ante o exposto, CONCEDO 

o pedido de tutela de urgência pleiteado, pelo que DETERMINO ao INSS que 

implante/restabeleça de imediato o benefício de auxílio-doença à parte 

autora, até ulterior decisão desse juízo. A fim de evitar eventual alegação 

de nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001455-12.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001455-12.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 
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MILTON DE FREITAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. O artigo 300 do Código 

de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da requerente. 

De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic 

stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os motivos (no 

caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que 

estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a 

autarquia submeter o autor à perícia médica, a teor do disposto no 

dispositivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento 

na via judicial do direito ao recebimento de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez não garante à parte autora a percepção 

perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, em 

que pese existir documentos médicos particulares atestando a 

enfermidade da parte autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS, 

não restando clara a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é 

necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível apenas por 

meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem 

ou não direito à manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que 

ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte 

autora. 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 (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, impugná-la. 

Então, à conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002126-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002126-69.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARTA 

ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. RECEBO a petição inicial, eis que devidamente emendada. 

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo 

de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da 

requerente. De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula rebus 

sic stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os motivos (no 

caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que 

estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a 

autarquia submeter o autor à perícia médica, a teor do disposto no 

dispositivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento 

na via judicial do direito ao recebimento de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez não garante à parte autora a percepção 

perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, em 

que pese existir documento médico particular atestando a enfermidade da 

autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara a 

incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

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 (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, impugná-la. 

Então, à conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-21.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO GUARDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001726-21.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ADELINO 

GUARDA DOS SANTOS REU: INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte 

autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a 

situação econômica da parte ou acaso se verifique ser inverídica a 

alegada hipossuficiência econômica. O artigo 300 do Código de Processo 

Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida 

no pedido inicial quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não verifico 

prova inequívoca do direito do requerente, pois, apesar dos documentos 

acostados na inicial, dando conta do seu contato com a atividade rural, 

necessária se faz a dilação probatória, através de provas testemunhais, a 

fim de se verificar, pelos depoimentos, a comprovação da atividade rural 

exercida pelo mesmo, em completa consonância com os documentos 

trazidos a baila e pelo lapso temporal de exercício de atividades rurícolas 

exigido como carência, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91. Por fim, 

também ausente o requisito do perigo na demora, porquanto não ficou 

satisfatoriamente demonstrado que a parte não possui outros meios de 

subsistência. Portanto, inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. 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 (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001015-16.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DIAS TOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001015-16.2019.8.11.0009. AUTOR(A): PATRICIA 

DIAS TOME REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

gratuidade processual, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso 

inverídica a alegada hipossuficiência econômica. O artigo 300 do Código 

de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Com a devida licença, entendo que os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois não restou claro o 

preenchimento da carência mínima exigida para a concessão do benefício. 

Destarte, alega a autora que teve vínculo laboral com carteira assinada 

nos períodos de 20/07/2015 a 16/10/2015, 07/06/2017 a 17/07/2017 e de 

dezembro de 2018 a abril de 2019. Todavia, verifica-se que a soma de tais 

períodos, em uma conta otimista, resulta oito (8) meses de trabalho, não 

restando comprovado – pelo menos em análise perfunctória – o 

cumprimento da carência mínima de dez (10) meses prevista no art. 25, 

inc. III, da Lei nº. 8.213/91 para a concessão do benefício perseguido. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

parte autora tem ou não direito à declaração do benefício previdenciário 

vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora. 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 (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001342-58.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOANA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001342-58.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LOANA 

PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade processual em favor da parte autora, 

podendo revogá-los a qualquer momento acaso demonstrada, no curso do 

processo, a suficiência financeira da parte. O artigo 300 do Código de 

Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com a devida licença, entendo que os documentos que 

instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do 

direito da parte autora, pois não restou claro o preenchimento da carência 

mínima exigida para a concessão do benefício. A atividade rural capaz de 

justificar a medida antecipatória deverá ser comprovada através de prova 

documental e oral idônea. In casu, não observo, pelos documentos 

juntados aos autos, a presença de tal pressuposto. Deste modo, é 

prudente se aguardar a prolação de sentença para, com base no conjunto 

probatório colhido, verificar a efetiva prestação de serviços no campo. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

parte autora. 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 (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001739-20.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001739-20.2019.8.11.0009. AUTOR(A): DIONICLEIA 

MARTINS FREITAS REU: JUDINEIS LIMA GOULART Vistos. RECEBO a 

petição inicial, eis que devidamente emendada. DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a 

qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso 

se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência econômica. 

Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). A presente ação é de 

revisão de pensão alimentícia. Rege-se, portanto, pelo rito especial da Lei 

nº 5.478/68, em razão do disposto no artigo 13. Como é cediço, a ação de 

revisão de alimentos tem como pressuposto a alteração do binômio 

possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada à efetiva alteração 

na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da 

pensão alimentícia. A revisão alimentícia encontra sustentáculo no artigo 

1.699 do atual Código Civil. Sobre o tema, Silvio Rodrigues, em sua obra 

Direito Civil, Vol. 6, Direito de Família, leciona: “Uma vez fixada, a pensão 

alimentícia pode ser alterada, por reclamação de qualquer das partes, 

desde que se evidencie ter sobrevindo mudança na fortuna de quem 

fornece os alimentos, ou de quem os recebe. Assim, por exemplo, se com 

o crescimento os filhos necessitam de maiores recursos para estudo e 

vestuário, ou se provam que a situação financeira do pai melhorou, em 

relação à anterior, deve o juiz conceder aumento da pensão alimentícia; ao 

contrário, se o pai prova que seus ganhos diminuíram, ou que um dos 

filhos se tornou maior ou que uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir 

redução dos alimentos a que foi anteriormente condenado” (CC/1916, art. 

401; CC/2002, art. 1.699). Com efeito, os fatos ensejadores desta 

mudança devem restar devidamente demonstrados, pois é pacífico o 

entendimento no sentido de que a agravação, redução ou a exoneração 

de alimentos depende de prova robusta nos autos. Compulsando os autos 

detidamente, observo que, embora a parte autora tenha juntado cópia de 

folha de pagamento do requerido, o fez de apenas um mês 

(setembro/2019), não sendo possível precisar, por ora, se o requerido 

recebe a quantia exprimida naquele extrato de maneira habitual ou se se 

trata de folha de pagamento atípica, acrescidas, por exemplo, de verbas 

indenizatórias diversas. Ademais, não ficou satisfatoriamente 

demonstrado que as necessidades básicas do alimentando não estão 

sendo supridas com o valor originalmente arbitrado para os alimentos. 

Portanto, o caso concreto recomenda a competente dilação probatória, 

sendo inviável a majoração liminar dos alimentos objeto da revisional até 

que sobressaia dos autos a real situação financeira do alimentante e as 

necessidades do alimentando. Nesta senda, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência pleiteado, pois não constatada a probabilidade do direito da 

parte. 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 

conciliador, a fim de que designe audiência de conciliação /mediação. 

Após, CITEM-SE as partes requeridas para que compareçam à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhadas por seus advogados, sendo que 

em caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado, seja 

intimada a Defensoria Pública para representar os requeridos nestes 

autos. Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora, por seu 

advogado, para comparecer à solenidade. ADVIRTA-SE à parte requerida 

que deverá apresentar, POR MEIO DE ADVOGADO, contestação na 

PRÓPRIA audiência de conciliação – art. 5º, § 1º, da Lei nº. 5.478/68. 

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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 
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MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000447-63.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILTO FRANCISCO CASTILHO (REQUERENTE)

LUZIA ZOCATELI DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO KRELING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI OAB - PR22942 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN FERNANDO DA SILVA OAB - SP167040 (ADVOGADO(A))

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE LUIZ SERRILHO (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1000447-63.2020.8.11.0009. 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

promover o recolhimento das custas e taxas de distribuição, sob pena de 

devolução da missiva. Após o pagamento, VOLVAM os autos conclusos 

para designação da assentada. Certificado, porém, o não recolhimento 

das despesas no prazo supra-assinalado, DEVOLVAM-SE os autos à 

comarca de origem, procedendo com as baixas e comunicações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. (ASSINADO 

DIGITALMENTE) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000326-35.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. S. (REQUERENTE)

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. D. 1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECADO)

V. Ú. D. C. D. V. D. C. (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE CARTA 

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

DIREITO DR. RICARDO FRAZON MENEGUCCI PROCESSO n. 

1000326-35.2020.8.11.0009 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: ANGÉLICA 

CRISPIM DOS SANTOS Endereço: RUA DO ARAME, 00, PROXIMO AO BAR 

DO GILBERTO, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE - CEP: 62300-000 Nome: 

WESLEY CRISPIM DOS SANTOS Endereço: RUA., 00, CENTRO, VIÇOSA 

DO CEARÁ - CE - CEP: 62300-000 POLO PASSIVO: Nome: GILSON DA 

SILVA Endereço: AVENIDA IZABEL MARTINS SIMONE, 575, JARDIM 

ALEGRE, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, 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. 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. COLÍDER, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002202-59.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DE SOUZA SILVA 50311212115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYDE DAYANE DE OLIVEIRA (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. 1002202-59.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MARIA GORETE 

DE SOUZA SILVA POLO PASSIVO: Nome: LEYDE DAYANE DE OLIVEIRA 

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: 20/02/2020 Hora: 15:00, 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: 1001561-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DAPPER (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO OAB - MT24345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 255 de 557



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 MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001561-71.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARCELO DE OLIVEIRA Nome: ADRIANE DAPPER POLO PASSIVO: 

Nome: MM TURISMO & VIAGENS S.A Nome: AVIANCA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data:29/10/2019, Hora:12:45, 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001994-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s)/procurador(a)(s) da(s) parte(s) requerida(s), para, 

querendo pugnar(em) o que entender(em) pertinente, acerca da petição id. 

29800101.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002008-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO COELHO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000577-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001382-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001434-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001368-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENIR APARECIDO URSULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO OAB - MG101488 

(ADVOGADO(A))

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000650-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALADINOVIC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NILZA RUFINO DAMASCENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000987-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIRA LIMA FERREIRA JOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000694-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CONNIE REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000435-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARBOSA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001679-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MENDES SARMENTO (REQUERENTE)

ALIANDRA MACHADO GADZISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010375-55.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR PEREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000438-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ROMEIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002200-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

VANESSA CONTENTE CANTARINO OAB - SP207647 (ADVOGADO(A))

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000860-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO (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))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000035-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOMINGOS QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

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:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000407-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(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))

 

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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000172-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-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))

 

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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000054-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZELMA FERREIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico 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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002007-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO COELHO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002131-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (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))

 

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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL

Processo Número: 1001576-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR VOLMIR DE BARCELOS FRAGA OAB - RS29402 (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000507-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NERIS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001367-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001422-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELCON RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001626-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000698-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001379-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FLOZINA GASPAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001871-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARCAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001773-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000808-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAPHIRELL BRINNER CORREA PITON OAB - MT15843/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001441-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. K. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001441-14.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): EGIDIO DE SOUZA REU: CARLA KARINY DE SOUZA Vistos em 

substituição. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por 

EGÍDIO DE SOUZA em desfavor de KARLA KARINY DE SOUZA. Alega que 

a requerida atingiu a maioridade, podendo por seus próprios méritos 

prover sua subsistência. Aduz, ainda, que paga à requerida cerca de R$ 

199,60 por mês, descontados diretamente de seu benefício previdenciário 

de invalidez a título de pensão alimentícia. Requer a cessação de a 

obrigação alimentar. Junta procuração e documentos. A requerida foi 

citada por carta precatória, deixando transcorrer in albis o prazo legal 

para contestação, consoante certidão de ID. 27147141. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Devidamente citada, a 

requerida Karla Kariny de Souza não se manifestou. Assim, diante da 

ausência de contestação e tratando-se de direitos indisponíveis, DECRETO 

a revelia da requerida, deixando, entretanto, de aplicar-lhe seus efeitos, 

por expressa previsão do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, 

sendo necessário o exame apurado dos demais elementos probatórios. 

Não há nulidades a serem declaradas e tampouco irregularidades a serem 

sanadas. O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, 

com fundamento no disposto no artigo 355, inciso I, da Lei Processual Civil. 

Pois bem. Em regra, o dever de prestar alimentos persiste enquanto os 

filhos forem menores, e o mero atingimento da maioridade não enseja 

absoluta ou automática exoneração dos genitores alimentantes. Sucede 

que os alimentos poderão ser reclamados pelos filhos maiores, até os 24 

anos de idade, que estejam regularmente matriculados em curso superior, 

desde que comprovada sua necessidade. A finalidade desse auxílio é 

suprir a necessidade do filho que, em razão dos estudos, apresenta-se 

total ou parcialmente incapaz de prover sua própria subsistência. Assim, a 

causa debendi deixa de ser fundada no poder familiar, amparando-se na 

relação de parentesco, que é “ad vitam”. Entretanto, no caso em exame, a 

requerida já possui 18 anos e são desconhecidas quaisquer limitações à 

promoção de suas próprias subsistências. Assim, não se afigura razoável 

submeter o autor a continuar suportando a obrigação sem qualquer motivo 

justo ou hipótese excepcional devidamente comprovada. O decreto de 

procedência, portanto, é medida de rigor. Diante o exposto e de tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação e, em 

consequência, exonero o autor EGÍDIO DE SOUZA do dever de prestar 

alimentos a KARLA KARINY DE SOUZA. CONCEDO tutela de urgência para 

o fim de ser determinada a imediata cessação dos descontos em seu 

benefício previdenciário, oficiando-se o INSS para tanto. Tendo em vista a 

natureza desta ação, a essencialidade do bem jurídico perseguido, e por 

se tratar de processo necessário, de obrigatória intervenção jurisdicional, 

deixo de fixar sucumbência. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao INSS 

determinando a cessação dos descontos em folha de forma definitiva. Não 

havendo mais pendências, arquivem os autos com as baixas de anotação 

e estilo. P.I. Cumpra-se. Comodoro-MT, 02 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000322-18.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERNANDES (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado. 

(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 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-18.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 260 de 557



BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001775-48.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001409-09.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - PA21740 (ADVOGADO(A))

HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA OAB - PA24053 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002127-06.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

EMERSANDA DA SILVA MARCOLINO BARROS (AUTOR(A))

MAGNA JULIANA DE ASSIS (AUTOR(A))

ROSALIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCOS RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

MARCOS JOSE ACRISIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COMODORO (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-28.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIJAN CEZAR MASCARELLO (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a designação da audiência de conciliação para o dia 

30/03/2020 às 15h, impulsiono o feito para intimar as partes.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001265-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA, MECANICA E AUTO PECAS LESEUX LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE LESEUX OAB - 901.788.821-00 (REPRESENTANTE)

ZENI ANTONIO LESEUX OAB - 418.636.902-04 (REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABELICE LUIZA DE JESUS (REQUERIDO)

CLAUDIO MARCELO MACAÚBAS (REQUERIDO)

C M A TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a designação da audiência de conciliação para o dia 

30/03/2020 às 15h20min, impulsiono o feito para intimar as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-16.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a designação da audiência de conciliação para o dia 

30/03/2020 às 15h40min impulsiono o feito para intimar as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-58.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI ANDRADE DE JESUS MOREIRA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a designação de audiência de conciliação para o dia 

25/03/2020 às 13h impulsiono o feito para intimar as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a designação de audiência de conciliação para o dia 

25/03/2020 às 13h20min, impulsiono o feito para intimação das partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-37.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BUIU AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOIZIO RODAS GARANHOES (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a designação de audiência de conciliação para o dia 

25/03/2020 às 13h40min, impulsiono o feito para intimar as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-49.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO AMADEU MARTINS (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a designação de audiência de conciliação para o dia 

25/03/2020 às 14h, impulsiono o feito para intimar as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-72.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA OAB - MT0019380A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000536-72.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:UILSON SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-57.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JASMANI RENAN KREUSCH ZEBALLOS RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA OAB - MT0019380A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000537-57.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:JASMANI RENAN 

KREUSCH ZEBALLOS RUIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANIA DE 

JESUS ALVES BARBOSA POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES 

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: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002381-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR OLIVEIRA ASSIS (AUTOR(A))

IDALINA AMORIM OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEMER JOÃO MIGUEL DALL'AGNOL (LITISCONSORTES)

ZELIA BENTO DE OLIVEIRA (LITISCONSORTES)

VILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (LITISCONSORTES)

OTACILIO RIBEIRO DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

MARIA TEREZA DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

CICAT AGRO PECUARIA LTDA (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002381-87.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Apesar da 

manifestação do Estado de Mato Grosso, destaco que o Provimento nº 

09/2017 – CGJ não possui caráter vinculante, mas se trata de mera 

recomendação, pelo que o juízo não é obrigado a exigir todos os 

documentos nele arrolados. Além disso, entendo que a exigência todos os 

documentos citados no provimento traz excessivo ônus à parte, podendo 

acarretar prejuízo ao acesso à justiça. Além disso, a autora instruiu a 

inicial com recibo de entrega da declaração do ITR; planta do imóvel; com 

memorial descritivo com indicação dos elementos do perímetro; matrícula 

do imóvel com a indicação da cadeia dominial. Portanto, intime-se 

novamente a Fazenda Pública Estadual para manifestar interesse e 

cumpra-se todos os termos do pronunciamento inicial. Intime-se. 

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

Jaciara/MT, 03 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 2057-51.2018.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSR, AR, JRR, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, GABRIELLE SOARES DE LIMA - 

OAB:23341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15.671

 Vistos, etc.

A pedido do requerido, e considerando que é função do Judiciário 

fomentar a conciliação entre as partes, determino a remessa dos autos ao 

CEJUSC para designação de audiência de tentativa de conciliação.

 Sem prejuízo, certifique-se se houve resposta do Banco do Brasil, em 

relação à determinação de ref. 106.

Caso negativo, reitere-se o ofício.

Intimem-se as partes acerca da audiência a ser designada, bem como dê 

ciência ao MP.

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

Jaciara/MT, 02 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000169-59.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Inicialmente defiro o pedido de desentranhamento das juntadas de ID 

29429155 e 29429157. De outra banda, verifico que os autos vieram 

conclusos noticiando a interposição de agravo de instrumento pelo 

requerente (ID. 29458360). Nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de 

Processo Civil, MANTENHO a decisão agravada pelas razões fáticas e 

jurídicas que a embasaram (ID. 28671949). Aguarde-se, contudo, a 
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decisão monocrática a ser lançada pela Primeira Câmara de Direito Público 

e Coletivo do E. TJMT. No mais, cumpra-se nos termos da decisão inicial. 

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

providências. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003349-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LOURDES SIMIONATO TORREZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003349-20.2019.8.11.0010 Vistos etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 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. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

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

Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-10.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000224-10.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de concessão de pensão por morte proposta por 

Edileuza Luiz dos Santos contra Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificados na inicial. A autora conta que era esposa de Ubaldino, 

falecido em 24/09/2003, pelo que postulou a concessão do benefício de 

pensão por morte junto a autarquia ré na qualificada de dependente do 

falecido, contudo o pedido foi indeferido por falta de qualidade de 

dependente e perda da qualidade de segurado. Requerer a concessão de 

antecipação de tutela. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. I – 

Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (art. 300, caput e §3º do CPC), desfilam os denodados Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: 

Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o CPC e 

as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, 

edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal finalidade da 

tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” Pois 

bem. In casu, não vislumbro a presença de fumus boni iuris, pois não há 

indícios de que o falecido mantinha a qualidade de segurado da 

Previdência Social à época do óbito, considerando que o CNIS anexo à 

inicial demonstra contribuições até 05/02, tendo falecido em 09/03 quando 

superado o prazo de 12 (doze) meses do “período de graça” (artigo 15, 

inciso II, da Lei nº 8.213/91). Como se não bastasse, também não observo 

a existência de periculum in mora, considerando que, embora se trate de 

benefício voltado à proteção da família e de verba alimentar, o falecido 

veio à óbito em 2003, de sorte que a requerente ingressou com a ação 

mais de 16 (dezesseis) anos depois, tendo vivido todo esse tempo sem o 

auxílio do benefício visado. Portanto, considerando a ausência dos 

requisitos legais, indefiro a tutela de urgência pedida. II – Da decisão inicial 

de conteúdo positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

Diploma Processual Civil. 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 e sua emenda. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 

artigo 98 do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 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. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

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

Jaciara/MT, 3 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002338-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA INEZ BOTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO TADEU KONIG (REQUERIDO)

CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT17162-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, 

junte aos Autos a Guia e Comprovante de recolhimento dos valores 

referentes a Diligência do Oficial de Justiça. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara-MT, 03 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001574-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUSANELLO SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1001574-67.2019.8.11.0010 Vistos. O egrégio STJ afetou os 

Recursos Especiais nº 1729555/SP, 1112576/SP e 1786736/SP, sob o 

tema repetitivo nº 862, determinando a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da 

cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 83, § 2º, da Lei n. 

8.213/1991”. Assim, considerando que o presente feito cinge a 

implantação do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença 

anteriormente recebido pela parte requerente, conclui-se que a presente 

demanda se enquadra no tema referido, devendo ser suspensa até a 

resolução do tema. Portanto, determino o sobrestamento do feito até 

ulterior deliberação (artigo 1.037, inciso II, CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001533-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOZILANI PEREIRA ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001533-03.2019.8.11.0010 Requerente: Jozileni 

Pereira Abreu Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Espécie: Salário-maternidade Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por 

JOZILENI PEREIRA ABREU, narrando, em suma, que solicitou ao INSS a 

concessão do benefício de salário-maternidade, em razão do nascimento 

do seu filho, cujo parto se deu em 06/02/2019, porém tal solicitação foi 

negada na via administrativa. O requerido apresentou contestação (id. 

24281259) pugnando pela improcedência da ação. Impugnação 

colacionada aos autos (id. 25505198). Fundamentação. O benefício em 

questão encontra-se regulado pela lei 8.213/91: Art. 71. O 

salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 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, observadas as situações e 

condições previstas na legislação no que concerne à proteção à 

maternidade. Do dispositivo legal supracitado infere-se que o benefício 

salário maternidade é devido às seguradas da previdência social pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, sendo necessária a comprovação do 

fato gerador, a qualidade de segurada e ainda, a carência. O fato gerador 

se deu em 06 de fevereiro de 2019, conforme certidão de nascimento 

colacionada aos autos (id. 21855285). O artigo 25, inciso III, da Lei em 

comento preceitua que a carência para o benefício de salário-maternidade 

é de 10 (dez) meses, in 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: [...] III - 

salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do 

caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, 

respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; Em consulta 

ao CNIS da autora verifica-se que esta encontrava-se em período de 

graça no momento do parto e requerimento, razão pela qual aplicável o 

disposto no artigo 27-A da Lei 8.213/91 que reduz a carência pela metade, 

vejamos: Art. 27-A- Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para 

fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por 

invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá 

contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade 

dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. 

O CNIS colacionado aos autos demonstra que a requerente voltou a 

contribuir para a Previdência no mês de julho de 2018, tendo recolhido seis 

contribuições (01/07/2018 a 31/12/2018) Considerando que o nascimento 

de seu filho ocorreu no mês de fevereiro de 2019, entendo que a 

requerente fez o recolhimento das contribuições exigidas. Portanto, 

verifica-se que a autora estava em período de graça quando do parto do 

seu filho ocorrido em 06 de fevereiro de 2019, gerando-lhe direito à 

percepção do salário-maternidade. Dispositivo. Diante do exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para determinar que o INSS conceda o 

benefício de salário-maternidade à autora, pelo período de 120 dias. 

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao 

patrono da autora na proporção de 10% sobre o valor das prestações 

vencidas, sendo isento de custas de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome da Segurada: Jozilani Pereira Abreu 

2. Benefício concedido: Salário Maternidade 3. Data do início do benefício: 

02/2019 4. Renda mensal inicial: 100% do benefício. 5. Data início do 

pagamento: 30 dias após o trânsito em julgado. Transitada em julgado, 

após cumpridas as formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os 

autos com a devida baixa. Intimem-se. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000125-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

AUTOS N. 1000125-74.2019.8.11.0010 EMBARGANTE: BV FINANCEIRA 

S/A ESPÉCIE: Embargos de Declaração. Vistos etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos por BV FINANCEIRA S/A em que se alega 

julgamento extra petita face ao conteúdo da sentença que declarou 

rescindido o contrato celebrado entre as partes. Relatei o necessário. 

Fundamento. Decido. Pois bem, os embargos de declaração encontram 

respaldo no art. 1022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição ou 

omissão em decisão judicial. No caso em tela devem ser levados em 

consideração os argumentos do embargante, porquanto a rescisão do 

contrato não foi objeto de pedido da parte autora, razão pela qual seu 

reconhecimento na sentença configura nítido julgamento extra petita, uma 

vez que não possui qualquer congruência com o pedido. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE RESCISÃO DO CONTRATO. 

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. 

Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que implicitamente, 

todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos de 

declaração opostos com o propósito de prequestionamento. 2. 

Configura-se julgamento extra petita quando o juiz concede prestação 

jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, ficando o julgado sujeito à 

declaração de nulidade. 3. Recurso especial conhecido em parte e 

provido. (REsp 829.432/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009). Assim, sem 

maiores delongas, conheço e dou provimento aos embargos para corrigir 

erro material existente e retirar do conteúdo da sentença a expressão 

“declarando rescindido o contrato firmado entre as partes [...]”. Conclusão: 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 

julgo-os procedentes para determinar a retirada da expressão “declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes [...]”, ante o reconhecimento 

de erro material. No mais, mantenho a sentença nos seus próprios termos. 

Intime-se desta decisão. Jaciara, 02 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003155-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA FERRARI OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Triunfo 
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LOGS LTDA – EPP em que se alega omissão na decisão que indeferiu os 

benefícios da justiça gratuita. Alegam os embargantes o seguinte: 

“Conforme decisão exarada este juízo apontou que não restou 

demonstrado a incapacidade de recolhimento das custas judiciais sendo 

indeferido o pedido de justiça gratuita. Verifica-se, portanto que é gritante 

a omissão com ordenamento jurídico e de modo que os Embargantes, 

demonstraram de forma clara a sua insuficiência de recursos, sendo 

impossível arcar com as despesas processuais, a ponto de ser infringido 

o seu direito de acesso à justiça, caso tal decisão permaneça. Neste 

sentido, nota-se a omissão da decisão, que, não analisou, 

detalhadamente, os fatos apresentados pelos Embargantes que estão 

correndo um grave risco de ter o seu direito fundamental violado, qual 

seja, o acesso à justiça acerca da sua insuficiência de recursos, que até 

então restou indeferida. Ante exposto, clara a omissão da r. decisão, 

espera os embargantes que Vossa Excelência, conheça dos presentes 

Embargos de Declaração e lhes dê provimento para, pronunciando-se 

sobre os pontos ora embargados, de forma que, levando-se em conta os 

relevantes fundamentos, e posteriormente conhecer e prover o recurso 

concedendo o benefício da justiça gratuita”. Relatei o necessário. 

Fundamento. Decido. Pois bem, os embargos de declaração encontram 

respaldo no art. 1022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição ou 

omissão da decisão judicial. No caso, o embargante alega existir omissão 

na análise do pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem, 

compulsando atentamente os autos, percebe-se que a decisão que 

indeferiu os benefícios da justiça gratuita foi exaustiva ao analisar o 

pedido, atacando diretamente a alegação. Senão vejamos: "No presente 

caso, não há qualquer prova de que a pessoa jurídica embargante esteja 

em situação de miserabilidade que lhe impeça de recolher as custas 

processuais. Noutra banda, a mesma condição de incapacidade de 

recolhimento das custas judiciais não restou demonstrada pelos demais 

embargantes, considerando, nesse sentido, o vultoso valor em torno do 

contrato firmado com o banco embargado e demais contratos bancários 

firmados com outras instituições financeiras, conforme se observa pelo 

sistema Apolo (códigos 95954, 111148, 110743 e 107579). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita aos embargantes.” Ora, observa-se 

que o embargante não demonstra qualquer omissão, mas tão somente 

busca por meio dos embargos a reforma da decisão quanto ao seu 

conteúdo, o que não pode ser admitido, máxime quando se espera das 

partes litiigantes cooperação na condução do processo. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, deixo de conhecer os embargos de declaração, nos 

termos da fundamentação. Cumpram as demais determinações constantes 

da decisão de nº 16682037. Intime-se desta decisão. Cumpra-se. Jaciara, 

2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003155-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA FERRARI OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Triunfo 

LOGS LTDA – EPP em que se alega omissão na decisão que indeferiu os 

benefícios da justiça gratuita. Alegam os embargantes o seguinte: 

“Conforme decisão exarada este juízo apontou que não restou 

demonstrado a incapacidade de recolhimento das custas judiciais sendo 

indeferido o pedido de justiça gratuita. Verifica-se, portanto que é gritante 

a omissão com ordenamento jurídico e de modo que os Embargantes, 

demonstraram de forma clara a sua insuficiência de recursos, sendo 

impossível arcar com as despesas processuais, a ponto de ser infringido 

o seu direito de acesso à justiça, caso tal decisão permaneça. Neste 

sentido, nota-se a omissão da decisão, que, não analisou, 

detalhadamente, os fatos apresentados pelos Embargantes que estão 

correndo um grave risco de ter o seu direito fundamental violado, qual 

seja, o acesso à justiça acerca da sua insuficiência de recursos, que até 

então restou indeferida. Ante exposto, clara a omissão da r. decisão, 

espera os embargantes que Vossa Excelência, conheça dos presentes 

Embargos de Declaração e lhes dê provimento para, pronunciando-se 

sobre os pontos ora embargados, de forma que, levando-se em conta os 

relevantes fundamentos, e posteriormente conhecer e prover o recurso 

concedendo o benefício da justiça gratuita”. Relatei o necessário. 

Fundamento. Decido. Pois bem, os embargos de declaração encontram 

respaldo no art. 1022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição ou 

omissão da decisão judicial. No caso, o embargante alega existir omissão 

na análise do pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem, 

compulsando atentamente os autos, percebe-se que a decisão que 

indeferiu os benefícios da justiça gratuita foi exaustiva ao analisar o 

pedido, atacando diretamente a alegação. Senão vejamos: "No presente 

caso, não há qualquer prova de que a pessoa jurídica embargante esteja 

em situação de miserabilidade que lhe impeça de recolher as custas 

processuais. Noutra banda, a mesma condição de incapacidade de 

recolhimento das custas judiciais não restou demonstrada pelos demais 

embargantes, considerando, nesse sentido, o vultoso valor em torno do 

contrato firmado com o banco embargado e demais contratos bancários 

firmados com outras instituições financeiras, conforme se observa pelo 

sistema Apolo (códigos 95954, 111148, 110743 e 107579). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita aos embargantes.” Ora, observa-se 

que o embargante não demonstra qualquer omissão, mas tão somente 

busca por meio dos embargos a reforma da decisão quanto ao seu 

conteúdo, o que não pode ser admitido, máxime quando se espera das 

partes litiigantes cooperação na condução do processo. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, deixo de conhecer os embargos de declaração, nos 

termos da fundamentação. Cumpram as demais determinações constantes 

da decisão de nº 16682037. Intime-se desta decisão. Cumpra-se. Jaciara, 

2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003155-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA FERRARI OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Triunfo 

LOGS LTDA – EPP em que se alega omissão na decisão que indeferiu os 

benefícios da justiça gratuita. Alegam os embargantes o seguinte: 

“Conforme decisão exarada este juízo apontou que não restou 

demonstrado a incapacidade de recolhimento das custas judiciais sendo 

indeferido o pedido de justiça gratuita. Verifica-se, portanto que é gritante 

a omissão com ordenamento jurídico e de modo que os Embargantes, 

demonstraram de forma clara a sua insuficiência de recursos, sendo 

impossível arcar com as despesas processuais, a ponto de ser infringido 

o seu direito de acesso à justiça, caso tal decisão permaneça. Neste 

sentido, nota-se a omissão da decisão, que, não analisou, 

detalhadamente, os fatos apresentados pelos Embargantes que estão 

correndo um grave risco de ter o seu direito fundamental violado, qual 

seja, o acesso à justiça acerca da sua insuficiência de recursos, que até 

então restou indeferida. Ante exposto, clara a omissão da r. decisão, 

espera os embargantes que Vossa Excelência, conheça dos presentes 

Embargos de Declaração e lhes dê provimento para, pronunciando-se 

sobre os pontos ora embargados, de forma que, levando-se em conta os 

relevantes fundamentos, e posteriormente conhecer e prover o recurso 

concedendo o benefício da justiça gratuita”. Relatei o necessário. 

Fundamento. Decido. Pois bem, os embargos de declaração encontram 

respaldo no art. 1022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição ou 

omissão da decisão judicial. No caso, o embargante alega existir omissão 

na análise do pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem, 

compulsando atentamente os autos, percebe-se que a decisão que 

indeferiu os benefícios da justiça gratuita foi exaustiva ao analisar o 

pedido, atacando diretamente a alegação. Senão vejamos: "No presente 

caso, não há qualquer prova de que a pessoa jurídica embargante esteja 

em situação de miserabilidade que lhe impeça de recolher as custas 

processuais. Noutra banda, a mesma condição de incapacidade de 

recolhimento das custas judiciais não restou demonstrada pelos demais 
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embargantes, considerando, nesse sentido, o vultoso valor em torno do 

contrato firmado com o banco embargado e demais contratos bancários 

firmados com outras instituições financeiras, conforme se observa pelo 

sistema Apolo (códigos 95954, 111148, 110743 e 107579). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita aos embargantes.” Ora, observa-se 

que o embargante não demonstra qualquer omissão, mas tão somente 

busca por meio dos embargos a reforma da decisão quanto ao seu 

conteúdo, o que não pode ser admitido, máxime quando se espera das 

partes litiigantes cooperação na condução do processo. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, deixo de conhecer os embargos de declaração, nos 

termos da fundamentação. Cumpram as demais determinações constantes 

da decisão de nº 16682037. Intime-se desta decisão. Cumpra-se. Jaciara, 

2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003377-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIPPEL - SOLUCOES INTEGRADAS PARA BIOMASSA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FIGUEIRO RAMBOR OAB - RS83723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS E OUTROS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo 1003377-85.2019.8.11.0010 Trata-se de reintegração 

de posse de bem locado à parte requerida em que se requer, liminarmente, 

a devolução do bem ao autor, em razão da inadimplência da ré quanto às 

parcelas da locação. Pois bem, compulsando atentamente os autos, 

percebe-se pelo teor da contranotificação colacionada ao feito, que a 

parte requerida teria informado estar em recuperação judicial, situação 

que, segundo o STJ, suspende as ações e execuções em curso, bem 

como altera a competência para o juízo da recuperação judicial. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E 

EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. 

As decisões provenientes do Juízo Federal da 30ª Vara da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, 

atingem e, por consequência, têm o condão de alterar o plano de 

recuperação da empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em 

razão do princípio maior da preservação da empresa. 2. A matéria 

versada no presente conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça 

que, em hipóteses similares, reconhece a competência do Juízo universal 

para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da 

empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração 

de posse, pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de 

recuperação judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por 

Juízo diverso daquele competente para a recuperação, sob pena de 

prejudicar o funcionamento da empresa, inviabilizando o seu 

restabelecimento. 3. O artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que 

"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", preserva a universalidade do juízo que 

processa a falência ou a recuperação judicial e gera consequente atração 

para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou 

da empresa em recuperação. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

CC 137.301/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 19/05/2015) Destarte, determino que 

a parte autora, no prazo de 15 dias, junte documentos indispensáveis ao 

processamento da presente ação, quais sejam, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial da parte requerida, bem como o 

Juízo em que tramita a ação. Fica a parte autora, nos termos do artigo 10 

do Código de Processo Civil, intimada para se manifestar quanto à 

eventual incompetência deste Juízo para o julgamento do feito ante a 

eventual existência de um Juízo de recuperação judicial. JACIARA, 3 de 

março de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, 

S/N, JARDIM AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: 

( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000633-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENI CANDIDO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar as razões de apelação. É o que me cumpre 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA GASPAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003299-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO DI LORETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1003299-91.2019.8.11.0010 Requerente: Ferdinando Di 

Loreto Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, etc. 

Trata-se de ação de aposentadoria híbrida proposta por Ferdinando Di 

Loreto, em desfavor do instituto nacional do seguro social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Recebida a inicial, deferiu-se os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como determinou-se a 

citação do requerido para apresentar resposta (id. 28352087). O 

requerido apresentou contestação (id. 28864646), pugnando pela 

improcedência da ação. Impugnação apresentada (id. 29458343). É o 

relato. Fundamento e decido. Nos termos do Art. 357, caput e incisos, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. Analisando os autos, 

verifica-se a necessidade de realização de audiência, para comprovação 

da qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, defiro a produção 

de prova testemunhal e depoimento pessoal, conforme requerido pelas 

partes. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01º de abril 

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. Jaciara/MT, 03 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000583-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL PLATINI VALEIRO (EXECUTADO)

MARCEL P. VALEIRO TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Processo: 1000583-28.2018.8.11.0010. Vistos. Trata-se de ação de 

execução fiscal proposta pelo Município de Jaciara/MT em face de Marcel 

P. Valeiro Transporte ME e outro. Foi realizado o bloqueio do valor integral, 

via sistema Bacenjud, posteriormente, o exequente pugnou pela extinção 

do feito ante o pagamento da dívida, por meio administrativo. Assim, foi 

acolhido o referido pedido, sendo proferida sentença extintiva, nos termos 

do art. 924, II do CPC. Todavia, o valor anteriormente bloqueado continua 

na conta judicial, razão pela qual o exequente pugna pela expedição de 

alvará de levantamento em favor do executado, já que a dívida foi paga 

administrativamente (Id. 29590672). Portando, considerando que o 

adimplemento se deu por via administrativa, verifica-se que assiste razão 

ao exequente, devendo, por conseguinte, ser expedido alvará de 

levantamento do valor bloqueado judicialmente, em favor do executado. 

Ante o exposto, intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias , 

informar a conta bancária e, após, expeça o respectivo alvará para 

levantamento do valor bloqueado (Id. 18470532). Após, certifique-se o 

trânsito, conforme já determinado. Consigne-se que o exequente 

renunciou ao prazo recursal (Id. 23007426). Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 03 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIO LAMBERTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Processo n. 1000486-57.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

restabelecimento de aposentadoria por idade proposta por BENEDITO 

MARIO LAMBERTI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos devidamente qualificados. Presentes os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, razão pela qual recebo a inicial. 

Presumindo-se como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. 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. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Por fim, em conformidade com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, intime-se o INSS para que junte aos autos o processo 

administrativo de benefício NB 167.894.421-9, bem como eventuais atos 

administrativos e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados, 

pertinentes ao caso. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 03 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010461-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1010461-61.2019.8.11.0010 Requerente: Emilly Sophia 

da Costa Basílio Representante/requerente: Fabiano da Costa Barbosa 

Requerido: Porto Seguros Cia de Seguro Gerais Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EMILLY 

SOPHIA DA COSTA BASÍLIO em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE 

SEGURO GERAIS, ambos devidamente qualificados. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação prevista no art. 320 do mesmo diploma legal, razão pela qual 

recebo a petição inicial. Presumindo-se como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, 

nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Infere-se dos 

autos que a autora, na petição inicial, manifestou desinteresse na 

realização da audiência de conciliação. Como é cediço, o Código de 

Processo Civil de 2015 prevê em seu art. 334 a realização de audiência de 

conciliação/mediação antes do início do prazo para contestação, com o fim 

de estimular a solução consensual do litígio. Conforme dispõe o sobredito 

artigo, a audiência de conciliação/mediação somente não se realizará se 

ambas manifestarem, expressamente, seu desinteresse na 

autocomposição (inciso I) ou quando não for admitida a autocomposição 

(inciso II). Assim, consoante o disposto no art. 334, § 4º, inciso I do CPC, 

denota-se que não basta, para obstar à realização da audiência, que 

apenas uma das partes não queira a sua realização. Portanto, 

considerando que a parte requerida não manifestou desinteresse na 

autocomposição, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a respectiva 

Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação. Cite-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada das partes, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, CPC). A parte autora será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, § 3º, CPC). As partes, em audiência, deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, § 9º, do 

CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 03 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002075-55.2018.8.11.0010

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:

F.C.DA SILVA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO CRUZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002075-55.2018.8.11.0010 Exequente: Município de 

Jaciara/MT Executado: Francisco Cruz da Silva Vistos. Trata-se de 

execução fiscal proposta pelo Município de Jaciara em desfavor de 

Francisco Cruz da Silva, todos devidamente qualificados nos autos. O 

executado foi devidamente citado (id. 17359388), todavia, deixou o prazo 

transcorrer in albis. A penhora online restou infrutífera, ante o saldo 

negativo das contas bancárias do executado (id. 20778687). Instada a se 

manifestar, o exequente pugnou pela realização de pesquisa de bens 

móveis via Renajud (id. 21620187). É o relato. Fundamento e decido. 

Considerando que a parte executada até o presente momento não quitou a 

dívida e tendo a penhora online restado infrutífera, DEFIRO a busca pelo 

sistema RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da executada e, em caso de positivo, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação in loco, prosseguindo-se com os demais 

atos expropriatórios, nomeando, desde já, a executada como depositária 

fiel do bem. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 03 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002160-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LACI PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

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 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002160-07.2019.811.0010 Procedimento comum 

Requerente: Laci Pereira de Freitas Requerido: Telefônica Brasil S.A (vivo) 

Vistos, etc. Trata-se de ação declaração de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, ajuizada por 

Laci Pereira de Freitas em desfavor de Telefônica Brasil S.A (VIVO). 

Recebida a inicial foi concedida a tutela de urgência para determinar a 

exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (id. 

24030793). A requerida apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção do Crédito. No mérito afirma que a inscrição do nome da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, pois agiu em 

exercício regular de direito. Diz que a autora tinha total conhecimento dos 

débitos que decorreram da utilização do serviço contratado. Afirma que a 

relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a autora efetuado 

o pagamento das faturas, conforme telas sistêmicas. A autora apresentou 

impugnação refutando os argumentos da requerida, pugnando pela 

procedência da ação (id. 28918811). Fundamentação. Da preliminar 

arguida A requerida alega em sua contestação que o comprovante que 

indica que o nome da autora estava inserido no cadastro de maus 

pagadores foi retirada de site e não diretamente pelos órgãos 

responsáveis, pugnando assim pela intimação da autora para colacionar 

aos autos documento oficial, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito. Todavia, não assiste razão a requerida, eis que o 

documento colacionado aos autos é apto a demonstrar a negativação do 

nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo possível 

que a requerida promovesse de forma satisfatória sua defesa, razão pela 

qual a preliminar arguida não prospera. Do mérito. O caso em comento 

comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, 

do CPC, vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

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

produção de outras provas.” Nos termos do artigo 927 do Código Civil, 

todo aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo, verbis: 

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. A indenização por danos morais pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Verifica-se que o requerido colacionou aos autos “prints” da tela 

sistêmica e apresentou boleto vencido em nome da autora, o que, por si 

só, não confirma a relação jurídica entre as partes, e muito menos a 

legitimidade do débito, uma vez que se trata de prova unilateral. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA 

DA AUTORA. CONCESSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE 

SUBMETE À DEMANDADA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO 

E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS 

INSUFICIENTES. TELAS DO SISTEMA INTERNO QUE NÃO SERVEM COMO 

DOCUMENTO HÁBIL POR SER PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NÃO 

COMPROVADA A ORIGEM DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DA EMPRESA RÉ CONFIGURADA. "A exibição de telas do sistema interno 

da operadora de telefonia não servem para comprovar a origem da 

inscrição, notadamente por se tratarem de prova unilateral." (TJSC, AC n. 

0300377-16.2016.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Des. Fernando 

Carioni, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 20.11.2018). (negritei). Ademais, se 

houve a contratação pela parte autora, deveria a requerida trazer aos 

autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato ou 

gravação de tal solicitação, prova essa que lhe competia. Nesse contexto, 

observa-se que a requerida não logrou demonstrar a existência do débito 

que gerou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção do 

crédito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos 

termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Como é cediço, 

a inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito 

inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí 

decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, conforme 

amplo entendimento jurisprudencial, confira-se. Recurso Inominado: 

1006818.57.2017.811.0006 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

CÁCERES/MT Recorrente: DAIANA DO COUTO SILVA Recorrida: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 26/11/2019 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS /FATURAS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS 

POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] A inscrição 

indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a 

concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a 

obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e 

dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da 

reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 6. [...] Recurso 

conhecido e provido. (N.U 1006818-57.2017.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019). Assim, 

configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia 

em repará-lo, passo à análise do quantum a ser fixado a título de danos 

morais. Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da 

condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito 

do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a 

ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor 

e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Na hipótese, 

entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado, 

eis que não destoa da média fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso em casos análogos, além de não configurar 

enriquecimento sem causa à parte autora. Dispositivo. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e três centavos), 

proveniente do contrato nº 0338160505, determinando a exclusão 

definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e por fim, 

condeno a requerida a pagar a autora a título de indenização o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m. a partir da data do evento danoso e correção monetária 

pelo INPC, a contar da data do arbitramento. Condeno a empresa ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios em favor do advogado da parte autora, o qual fixo em 20% 

do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Jaciara/MT, 03 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001271-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FLORIANO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001271-87.2018.811.0010 Procedimento comum 

Requerente: Tiago Floriano de Paula Requerido: Energisa S/A Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência, objetivando a 

declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 2.590,70 (dois mil 

quinhentos e noventa reais e setenta centavos), referentes a uma 

suposta recuperação de consumo, bem como a condenação da empresa 
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ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência 

da cobrança de forma indevida. Assevera que a cobrança é abusiva, pois 

não respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela de urgência para o fim específico de determinar 

que a requerida restabelecesse o fornecimento de energia elétrica, bem 

como se abster de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes (id. 

13689153). A requerida apresentou contestação, sustentando a 

regularidade na aferição do valor cobrado tendo em vista ter sido 

realizada administrativamente perícia no equipamento de medição na 

unidade consumidora da parte autora, na qual restou constatada fraude 

no medidor e apurado o montante a título de recuperação do consumo. O 

autor impugnou a contestação aduzindo que não foi oportunizado ao 

requerente acompanhar a realização da suporta perícia de seus 

equipamentos, se é que foram periciados, fato que afronta o princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório (id. 18765333). 

Fundamentação. O caso em comento comporta o julgamento antecipado da 

lide, não havendo a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 

355, inc. I, do CPC, vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

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

necessidade de produção de outras provas.” Nos termos do artigo 927 do 

Código Civil, todo aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo, 

verbis: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Analisando a documentação colacionada aos 

autos pela requerida, constata-se que foram realizadas duas vistorias no 

imóvel, a primeira no dia 07 de fevereiro de 2017, onde foi constatado que 

o sistema de medição havia sido adulterado, fazendo com que parte do 

produto consumido não fosse registrada pelo aparelho (termo de 

ocorrência nº 531071). A segunda vistoria foi realizada no dia 08 de 

novembro de 2017, onde foi constatado que o sistema de medição havia 

sido adulterado, pois o equipamento apresentava tampa 

perfurada/quebrada, o que fazia com que uma parte do produto 

consumido não fosse registrado pelo aparelho (termo de ocorrência nº 

682189). Consoante se infere da documentação apresentada pela 

requerida, o autor, em ambas as ocasiões, estava presente quando da 

confecção do termo de ocorrência e inspeção, todavia, se recusou a apor 

sua assinatura, tendo sido encaminhada, posteriormente, carta ao cliente, 

conforme regulamento da ANEEL. Após a constatação das irregularidades 

a concessionária substituiu os equipamentos e os encaminhou ao órgão 

delegado do INMETRO para a realização de perícia técnica, que confirmou 

que, de fato, os aparelhos apresentavam irregularidade que permitiam a 

captação irregular de energia elétrica, tendo, ambos os medidores, sido 

reprovados, consoante documentos de ids. 16840162 e 16840163. Nesse 

contexto, sendo lícita a conduta da requerida, fica afastada a aplicação do 

artigo 927 do Código Civil para a imposição da obrigação de reparação de 

danos morais. Ressalte-se que apenas o dano decorrente de ato ilícito 

suscita o dever de reparação. Em caso análogo decidiu-se: Recurso 

Inominado nº: 1002169-73.2019.8.11.0040 Origem: Juizado Especial Cível 

de Sorriso Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Recorrido(s): MARLENE DILLY Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 20/02/2020 EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA 

REFORMADA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e o 

acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de 

irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima e devida. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (N.U 

1002169-73.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, 

Publicado no DJE 21/02/2020). (negritei). Logo, improcede o pedido de 

inexistência de débito, uma vez que as cobranças são devidas e, 

consequentemente, inexistindo os pressupostos da responsabilidade civil, 

não há que se falar no dever de indenizar. Dispositivo. Diante do exposto, 

julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte vencida 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo a 

exigibilidade da condenação ficará suspensa conforme artigo 98, § 3º, do 

CPC, pois a autora é beneficiária da assistência jurídica gratuita. 

Publique-se. Intimem-se. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as anotações e baixa de praxe. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 03 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001462-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE MIRANDA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1001462-98.2019.8.11.0010 Requerente: Banco Finasa 

S/A Requerido: Josue Miranda Gomes Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta pelo Banco Finasa S/A em desfavor de 

Josue Miranda Gomes. Infere-se dos autos que antes do pronunciamento 

judicial sobre o pedido de tutela de urgência o requerente pugnou pela 

desistência da ação (id. 21712164). É o relatório. Passo a decidir. Pois 

bem, considerando que o requerido não foi sequer citado, desnecessária 

sua aquiescência quanto ao pedido de desistência. Portanto, em 

conformidade com a legislação vigente, torna-se determinante a extinção 

do processo, conforme inteligência do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil: Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando: VIII – 

homologar a desistência da ação. Não havendo óbice ao pedido 

formulado, a homologação do pedido de extinção é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, homologo a desistência do feito e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 

90 do Código de Processo Civil. Considerando que o requerente renunciou 

ao prazo recursal, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 03 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000497-86.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NAYELLE 

COSTA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS 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: 19/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (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. 29786411 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-60.2020.8.11.0010

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:

SANIELI ALVES BATISTA (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. 29701561 , 

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: 1000216-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE CASTRO SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS REIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001851-83.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 3 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-56.2020.8.11.0010

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 270 de 557



Parte(s) Polo Ativo:

ARIVELTON VIVIAN (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:

JOSE CELESTINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

RETIFICA E MECANICA JACI VALE LTDA (REQUERIDO)

JESSICA CRISTINE MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000499-56.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ARIVELTON 

VIVIAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BERTONI DARI NITSCHE, 

EMILLY SILVA DE CARVALHO POLO PASSIVO: RETIFICA E MECANICA 

JACI VALE 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVELTON VIVIAN (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:

JOSE CELESTINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

RETIFICA E MECANICA JACI VALE LTDA (REQUERIDO)

JESSICA CRISTINE MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000500-41.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ARIVELTON 

VIVIAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BERTONI DARI NITSCHE, 

EMILLY SILVA DE CARVALHO POLO PASSIVO: RETIFICA E MECANICA 

JACI VALE 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000501-26.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANA ZILDA 

SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

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: 19/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-11.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000502-11.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANA ZILDA 

SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000503-93.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANA ZILDA 

SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000504-78.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANTONIETA 

MARIA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAMIRES PAULA 

COSTA LEITE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (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:

ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000505-63.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

ANTONIO CARDOSO 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000506-48.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

ANTONIO CARDOSO 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001026-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA CAVALCANTE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001026-76.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: HELENA CAVALCANTE DE 

SOUZA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, 

da lei n. 9099/95. Verifico dos autos que o exequente, embora 

devidamente intimado, quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 

29507765, razão pela qual o feito deve ser extinto. Nesse sentido: Ementa: 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO 

CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? 

Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) A parte 

promovente não se manifestou nos autos quando intimada, portanto a 

parte exequente NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. Assim, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do CPC, julgo extinta a execução diante a inércia da parte exequente. 

Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida para que, querendo, a 

parte credora possa buscar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, 

proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000507-33.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JAILSON DA 

CONCEICAO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDER 

PARMIGIANI POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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: 26/05/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000508-18.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JAILSON DA 

CONCEICAO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDER 

PARMIGIANI POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAIN RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000510-85.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NAIN RICARDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MOURA SCHWENK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000511-70.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VILSON MOURA 

SCHWENK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (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:

CEZARIO ALVES BARBOZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000512-55.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

CEZARIO ALVES BARBOZA 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: 26/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: 

MT24446/O Endereço: RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente 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. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-40.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MOURA SCHWENK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000513-40.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VILSON MOURA 

SCHWENK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-25.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MOURA SCHWENK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000514-25.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VILSON MOURA 

SCHWENK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR DE LIMA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 11:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-92.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MOURA SCHWENK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000516-92.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VILSON MOURA 

SCHWENK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

(ROYAL STAR THERMAS RESORT) (REQUERIDO)

WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA - SPE 02 OLIMPIA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 11:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (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:

CEZARIO ALVES BARBOZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 09:05 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAIN RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:25 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente 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. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003094-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA (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:

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (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. 29810745 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000351-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (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:

ANGELA MARIA DE JESUS SILVA (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. 29816458 , 

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: 1000517-77.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000517-77.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NIEDJA MARIA 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000518-62.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NIEDJA MARIA 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS LEVI PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002492-71.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 3 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J DE SOUSA NOVAES SALVIANO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000174-18.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO EXECUTADO: J DE SOUSA NOVAES SALVIANO - ME Vistos. 

Defiro o pedido da exequente e, em consequência, determino a intimação 

do executado para que, em 05 dias, indique o paradeiro do veículo 

FORD/FIESTA, COR PRATA, PLACA: JZK-5581, RENAVAM: 00796295913, 

sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, inciso V, do CPC. 

Esgotado o prazo, apresentada ou não resposta, intime-se o exequente 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-28.2019.8.11.0010

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:

ANI CAROLINE CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002178-28.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ANI CAROLINE CORREA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de ANI CAROLINE CORREA DA SILVA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 715,10 

(setecentos e quinze reais e dez centavos), não adimplida pela parte 

reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento 

comercial. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme certificado nos autos, não se fez presente em audiência, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, 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 reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “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.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 24055624, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 715,10 (setecentos e quinze reais e dez 

centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 
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pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 715,10 (setecentos e quinze reais e dez centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002774-12.2019.8.11.0010

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:

FRANCISCA SAMPAIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002774-12.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: FRANCISCA SAMPAIO DE SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de FRANCISCA SAMPAIO DE SOUZA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 2.438,10 

(dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, 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 reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- REVELIA MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA 

RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia 

devem ser mantidos, porquanto a parte ré compareceu a audiência de 

conciliação, saindo intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentar contestação, contudo, deixou transcorrer in albis, como se vê 

da certidão de fls. 58. Aplicação da Súmula 16 da Turma Recursão Única. 

2- In casu, cabia a cessionária, a comprovação da origem e regularidade 

da dívida perante a cedente, bem como a notificação do suposto devedor 

acerca da cessão, o que não ocorreu, acarretando a ilegalidade do 

cadastro negativo. 2- É inquestionável o dano moral que enseja a 

indenização ao consumidor pelos danos sofridos, decorrente do cadastro 

equivocado de seus dados nos anais de proteção ao crédito, por dívida de 

linha telefônica que sequer havia solicitado, gerando, por si só, para o 

ofensor, a obrigação de reparar os danos morais daí advindos, cujo valor 

deve ser mantido de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do 

dano. 3 - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e 

às do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição 

dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

4 - Dever de indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “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.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 
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com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 25571352, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 2.438,10 (dois mil quatrocentos e trinta e 

oito reais e dez centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO 

DA AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. 

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 

Cobrança relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 2.438,10 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE 

desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 

1000378-28.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS, que move em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. A parte autora, através de manifestação 

encartada nos autos, requer a desistência da presente ação, com o 

arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, eis o 

entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-80.2019.8.11.0010

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:

DERIK HENRIQUE NUNES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002181-80.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: DERIK HENRIQUE NUNES DE AMORIM Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de DERIK HENRIQUE NUNES DE AMORIM. Alega a 

parte reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 

729,00 (setecentos e vinte e nove reais), não adimplida pela parte 

reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento 

comercial. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme certificado nos autos, não se fez presente em audiência, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, 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 reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 
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MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “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.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 24057849, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais). 

Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos 

do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 

373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. 

MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa 

às mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais 

firmados entre as partes. O ônus de comprovar o pagamento de uma 

obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a prova da existência 

da dívida, instrumentalizada por documento particular, consoante 

estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de 

cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, deverá 

amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 

373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a 

parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, 

respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a 

prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, julgo PROCEDENTE 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor de R$ 729,00 

(setecentos e vinte e nove reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que 

deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-20.2019.8.11.0010

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:

ELISANGELA DE ALMEIDA PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002185-20.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ELISANGELA DE ALMEIDA PEDROSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de ELISANGELA DE ALMEIDA PEDROSO. Alega a 

parte reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 

645,10 (seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), não 

adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao 

seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, 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 
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presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- REVELIA MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA 

RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia 

devem ser mantidos, porquanto a parte ré compareceu a audiência de 

conciliação, saindo intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentar contestação, contudo, deixou transcorrer in albis, como se vê 

da certidão de fls. 58. Aplicação da Súmula 16 da Turma Recursão Única. 

2- In casu, cabia a cessionária, a comprovação da origem e regularidade 

da dívida perante a cedente, bem como a notificação do suposto devedor 

acerca da cessão, o que não ocorreu, acarretando a ilegalidade do 

cadastro negativo. 2- É inquestionável o dano moral que enseja a 

indenização ao consumidor pelos danos sofridos, decorrente do cadastro 

equivocado de seus dados nos anais de proteção ao crédito, por dívida de 

linha telefônica que sequer havia solicitado, gerando, por si só, para o 

ofensor, a obrigação de reparar os danos morais daí advindos, cujo valor 

deve ser mantido de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do 

dano. 3 - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e 

às do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição 

dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

4 - Dever de indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “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.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 24061389, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 645,10 (seiscentos e quarenta e cinco reais 

e dez centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos 

do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 645,10 (seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-26.2019.8.11.0010

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:

LARISSA LORRAINE VALERIO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002204-26.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LARISSA LORRAINE VALERIO NASCIMENTO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME, em face de LARISSA LORRAINE VALERIO 

NASCIMENTO. Alega a parte reclamante, em síntese, ser credora da 

importância total de R$ 1.151,70 (um mil cento e cinquenta e um reais e 
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setenta centavos), não adimplida pela parte reclamada, referente 

aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento comercial. Em que 

pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme certificado nos 

autos, não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência 

ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. De toda forma, 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 reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer 

em audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “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.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 24088175, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 1.151,70 (um mil cento e cinquenta e um 

reais e setenta centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO 

DA AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. 

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 

Cobrança relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 1.151,70 (um mil cento e cinquenta e um reais e setenta centavos), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE 

desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-03.2019.8.11.0010

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:

THAYNARA APARECIDA PINHEIRO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002212-03.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: THAYNARA APARECIDA PINHEIRO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de THAYNARA APARECIDA PINHEIRO. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 651,70 

(seiscentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, 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 reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- REVELIA MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA 

RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia 

devem ser mantidos, porquanto a parte ré compareceu a audiência de 

conciliação, saindo intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentar contestação, contudo, deixou transcorrer in albis, como se vê 

da certidão de fls. 58. Aplicação da Súmula 16 da Turma Recursão Única. 

2- In casu, cabia a cessionária, a comprovação da origem e regularidade 

da dívida perante a cedente, bem como a notificação do suposto devedor 

acerca da cessão, o que não ocorreu, acarretando a ilegalidade do 

cadastro negativo. 2- É inquestionável o dano moral que enseja a 

indenização ao consumidor pelos danos sofridos, decorrente do cadastro 

equivocado de seus dados nos anais de proteção ao crédito, por dívida de 

linha telefônica que sequer havia solicitado, gerando, por si só, para o 

ofensor, a obrigação de reparar os danos morais daí advindos, cujo valor 

deve ser mantido de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do 

dano. 3 - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e 

às do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição 

dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

4 - Dever de indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “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.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 24107402, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 651,70 (seiscentos e cinquenta e um reais 

e setenta centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir 

os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO 

DA AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. 

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 

Cobrança relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 651,70 (seiscentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 
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que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003178-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003178-63.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CELIA GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por CELIA GONCALVES DE SOUZA, em desfavor de OI 

BRASILTELECOM. Relata a parte autora que desconhece os débitos 

lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a ausência de 

qualquer vínculo junto a parte ré, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de prescrição, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de prescrição arguida pela parte ré, vez que, apesar de os 

tribunais superiores terem fixado o prazo prescricional de 3 (três) anos 

para a pretensão reparatória, este se dá no momento em que o 

consumidor toma ciência do registro desabonador, ao passo que não 

constatado o transcurso de tal prazo, não há se falar em prescrição da 

pretensão reparatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO 

PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 

É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do 

prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o 

consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da 

"actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a 

lesão e suas consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não 

trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a 

decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado inocorrência de danos morais, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Importante 

frisar que a parte ré não conseguiu demonstrar a relação jurídica firmada 

entre as partes, tendo em vista que as telas e relatórios, frisa-se, 

unilaterais, não tem o condão de comprovar as alegações trazidas na 

peça de resistência. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 
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Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” 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 parte 

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. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a legalidade dos débitos. Assim, diante 

da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000148-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA NAYARA LAZARIN BENETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000148-54.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ERICA NAYARA LAZARIN BENETTI Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em face de 

ERICA NAYARA LAZARIN BENETTI, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que 

houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença, já 

tendo a parte autora manifestado o adimplemento do débito. No caso, 

restando demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida 

pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001014-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LENICE CALOU LOPES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001014-96.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME EXECUTADO: MARIA LENICE CALOU LOPES Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por IRACY ROSA OLINO SUARDI – ME, em face de MARIA LENICE CALOU 

LOPES, a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na 

satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, 

que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que não 

localizado bens da parte executada para cumprimento da obrigação 

imposta. Ademais, verifico que consta nos autos a emissão de certidão de 

dívida, conforme se infere do id 26172103. Assim, diante a inexistência de 

bens passíveis de penhora e, considerando a emissão da certidão de 

dívida, tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da 

presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002387-94.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NAYELLE COSTA PINTO 

REQUERIDO: EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por NAYELLE 

COSTA PINTO, em desfavor de EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE 

COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA. Relata a parte autora que teve o 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que o 

débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela improcedência da 

ação. Inexistindo preliminares passo a análise de mérito da demanda. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. 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. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer relação jurídica junto a 

parte ré. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, verifico a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando demonstrada a 

inadimplência da parte autora. A parte reclamada juntou nos autos a 

comprovação das mercadorias entregues a parte demandante, conforme 

se extrai das faturas juntadas com a defesa no id 26873978 - Pág. 5 e 

seguintes, sendo que há assinatura da própria parte autora, a qual é 

idêntica as demais assinaturas apostas nos documentos que instruíram a 

exordial. Outrossim, ressalto para o fato de que, fora possibilitado a parte 

autora, o exercício do contraditório e ampla defesa, onde poderia 

demonstrar o pagamento dos débitos, permanecendo inerte neste 

particular. A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às 

provas apresentadas pela parte ré. Assim, a dívida e negativação são 

legítimas, descabe, portanto, o pleito de indenização por danos morais. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – AELGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTAS NEGATIVAÇÕES 

INDEVIDAS NO VALOR DE R$ 199,13 (cento e noventa e nove reais e 

treze centavos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA 

JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – A PARTE AUTORA 

ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – NA INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI 

DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ NA IMPUGNAÇÃO ALEGA A 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. No caso em 

comento, a parte Recorrente pleiteia a procedência dos seus pedidos 

iniciais com o reconhecimento dos danos morais, oriundos da suposta 

inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. 

No entanto, não há que se falar em condenação por danos morais, 

tampouco em procedência dos pedidos iniciais, notadamente a 

contestação traz o termo de adesão e contratação de serviços (id. 

7580913), devidamente assinado pela parte autora, bem como cópia dos 

documentos pessoais da autora e histórico de pagamentos (id. 7580914), 

o que evidencia regular contratação e utilização dos serviços, fato 

inicialmente negado pela parte Reclamante.3. Ainda mais, verifica-se que a 

parte autora alega na inicial que não possui nenhum débito com a 

recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de pagamento. Contudo, 

na impugnação a parte autora alega a ausência de demonstração de 

contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos fatos.4. Contudo, 

mantenho a litigância de má-fé da parte autora, tendo em vista que a 

recorrida comprovou a relação entre as partes.5. Dessa forma, a 

sentença deve ser mantida em sua totalidade.6. Recurso conhecido e 

improvido. (N.U 1007057-34.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) Destarte, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 
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culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá 

ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando 

não possuir qualquer dívida/relação que justificasse os apontamentos, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, 

em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos 

autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, 

demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive 

acostando aos autos documentos que demonstram a existência junto a 

parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 

1000380-95.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS, que move em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. A parte autora, através de manifestação 

encartada nos autos, requer a desistência da presente ação, com o 

arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, eis o 

entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRAN DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002384-42.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VALTRAN DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por VALTRAN DA SILVA PEREIRA, em desfavor de NU 

PAGAMENTOS S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que o débito é devido, ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela improcedência da ação. Inexistindo preliminares passo a análise do 

mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

NÃO assiste à parte autora. 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 
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hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer relação jurídica junto a parte ré. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, verifico a existência de relação 

jurídica entre as partes, restando demonstrada a inadimplência da parte 

autora. A parte reclamada juntou nos autos a comprovação do serviço 

contratado pela parte demandante, o qual se deu através do aplicativo 

fornecido pela parte ré conforme se extrai dos documentos trazidos com a 

defesa, bem como da foto e cópia do documento de identidade enviado 

pela parte autora para realização da contratação, conforme se infere dos 

documento de id 28399046 - Pág. 10. Ora, não é crível que se a parte 

autora não houvesse realizado a contratação através do aplicativo da 

parte ré, esta teria em seu poder a cópia do documento de identidade, bem 

como uma foto do ser rosto juntamente com o citado documento. 

Outrossim, ressalto para o fato de que, fora possibilitado a parte autora, o 

exercício do contraditório e ampla defesa, onde poderia demonstrar o 

pagamento dos débitos, permanecendo inerte neste particular. A parte 

requerente deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela parte ré. Assim, a dívida e negativação são legítimas, 

descabe, portanto, o pleito de indenização por danos morais. A propósito, 

averbem-se julgados pertinentes: RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AELGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTAS NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS NO 

VALOR DE R$ 199,13 (cento e noventa e nove reais e treze centavos) – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS 

PEDIDOS INICIAIS – A PARTE AUTORA ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – 

NA INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ 

NA IMPUGNAÇÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA 

MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1. No caso em comento, a parte Recorrente pleiteia a 

procedência dos seus pedidos iniciais com o reconhecimento dos danos 

morais, oriundos da suposta inclusão indevida de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. No entanto, não há que se falar em 

condenação por danos morais, tampouco em procedência dos pedidos 

iniciais, notadamente a contestação traz o termo de adesão e contratação 

de serviços (id. 7580913), devidamente assinado pela parte autora, bem 

como cópia dos documentos pessoais da autora e histórico de 

pagamentos (id. 7580914), o que evidencia regular contratação e 

utilização dos serviços, fato inicialmente negado pela parte Reclamante.3. 

Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega na inicial que não possui 

nenhum débito com a recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de 

pagamento. Contudo, na impugnação a parte autora alega a ausência de 

demonstração de contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos 

fatos.4. Contudo, mantenho a litigância de má-fé da parte autora, tendo em 

vista que a recorrida comprovou a relação entre as partes.5. Dessa 

forma, a sentença deve ser mantida em sua totalidade.6. Recurso 

conhecido e improvido. (N.U 1007057-34.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) Destarte, não se verificando 

a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá 

ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando 

não possuir qualquer dívida/relação que justificasse os apontamentos, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, 

em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos 

autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, 

demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive 

acostando aos autos documentos que demonstram a existência junto a 

parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001065-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (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:

MARINEI COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001065-39.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARINEI COSTA DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em face de 

MARINEI COSTA DA SILVA, a qual encontra-se em fase de cumprimento 
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de sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que houve 

sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença, já tendo a 

parte autora manifestado o adimplemento do débito. No caso, restando 

demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida pretendida 

pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa 

forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS COSTA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003120-60.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CARLOS COSTA 

QUEIROZ REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por JOSE CARLOS COSTA QUEIROZ, em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso da 

parte autora quanto ao correto fornecimento de comprovante de 

residência nesta comarca, impossibilitando assim a continuidade da 

tramitação da presente ação. Logo, tenho que a petição inicial não 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, ao passo 

que não fora possível realizar a aferição da competência territorial, ante a 

ausência de comprovante de endereço válido, bem como desafia o 

indeferimento, ante o descumprimento da diligência que lhe competia, nos 

termos do que preceitua o art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, vejamos: 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. Destarte, dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. 

I, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a 

petição inicial; Desta forma, a parte autora não conseguiu lograr êxito no 

fornecimento de comprovante de endereço válido, bem como não atendeu 

ao chamado judicial, de modo que o indeferimento da petição inicial é 

medida de rigor. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do 

Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, julgando extinto o 

presente feito sem resolução de mérito. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA SILVA DE ALMEIDA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001999-94.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZA SILVA DE ALMEIDA 

CAVALCANTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TEREZA SILVA DE ALMEIDA 

CAVALCANTE, contra sentença proferida no presente feito, movida em 

face de BANCO BRADESCO. Consoante ao embargo da parte autora, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

não reconheceu o pedido de desistência realizado após o horário marcado 

para a audiência de conciliação. Não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, 

que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 

omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. 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) Logo, em 

relação ao embargo da parte demandante mostra-se imperativo pela 

declaração de que o presente é manifestamente descabido, porquanto, 

como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em 

vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, não vislumbro 

a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a 

parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição 

do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO os embargos de 

declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 
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deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORRAINE DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000106-34.2020.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: JESSICA LORRAINE DE 

SOUZA COSTA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de ação proposta por FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP, em face de JESSICA 

LORRAINE DE SOUZA COSTA. Fundamento. DECIDO: A Lei Federal n. 

9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, as quais devem 

receber interpretação diversa da dispensada às regras do Direito 

Processual comum, a fim de que seja alcançado o objetivo da referida Lei 

de prestar a atividade jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Por 

essa razão, o art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a 

hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito quando 

reconhecida a incompetência territorial, conforme se transcreve: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) III - quando 

for reconhecida a incompetência territorial; (grifo nosso). Com efeito, 

infere-se dos autos, mormente da manifestação onde a parte autora dá 

conta de que a Comarca para distribuição é a de Primavera do Leste.. 

Constato que a ação proposta no Juizado de Jaciara/MT não mantém 

consonância, pois se trata de local estranho a competência para 

solucionar a lide. Ademais, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

(FONAJE) aprovou o Enunciado 89, com a seguinte redação: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." Sobre o tema trago a baila o seguinte julgado, in 

verbis: “JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.” 3 - 

Recurso conhecido e provido.” (TJMT - RNEI, 1850/2011, REL. DR. YALE 

SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012). Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da Lei nº 9.099/1995. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial no presente feito e, em 

consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei nº 9.099/95. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002386-12.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NAYELLE COSTA PINTO 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por NAYELLE COSTA PINTO, em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência e inaplicabilidade do CDC, afirmando no mérito que o débito 

é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela improcedência da 

ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial, sob o fundamento de necessidade de 

perícia grafotécnica, vez que os documentos necessários para o deslinde 

da presente ação foram juntados nos autos, não havendo qualquer 

necessidade de prova pericial. DA AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE 

CONSUMIDOR Na hipótese dos autos, verifico que a parte autora realizou 

a aquisição dos produtos, a fim de realizar sua revenda. Conforme já 

sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos 

especiais, é possível a ampliação do conceito de consumidor a uma 

pessoa que utilize determinado produto para fins de trabalho e não apenas 

para consumo direto. Evoluindo sobre o tema, analisando hipótese análoga 

ao presente processo, a jurisprudência do STJ, flexibilizou o entendimento 

para considerar destinatário final quem usa o bem em benefício próprio, 

independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, 

aplicando assim um conceito mais amplo de consumidor, reputado como 

justo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE BORDAR. FABRICANTE. 

ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE 

DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar 

o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min. Barros 

Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou finalista de 

consumidor. 2. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo a 

aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, 

desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica. 3. Nos presentes autos, o que se verifica é o conflito entre 

uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, 

suprimentos, peças e acessórios para a atividade confeccionista e uma 

pessoa física que adquire uma máquina de bordar em prol da sua 

sobrevivência e de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade 

econômica. 4. Nesta hipótese, está justificada a aplicação das regras de 

proteção ao consumidor, notadamente a nulidade da cláusula eletiva de 

foro. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 

1010834(2007/0283503-8 de 13/10/2010 – Relatora: Min. NANCY 

ANDRIGHI) Desta forma, o critério do destinatário final econômico deixou 

de ser o determinante para a caracterização de relação de consumo ou do 

conceito de consumidor, ao passo que, ainda que aquele que adquire o 

bem não seja o seu destinatário final econômico, poderá ser considerado 

consumidor, desde que seja constatada a sua hipossuficiência frente ao 

fornecedor. Ora, no presente processo, verifico que o conflito é entre uma 

empresa fornecedora de produtos de beleza, cujo capital social declarado 

junto à Receita Federal é de superior a R$ 64 milhões de reais e uma 

pequena revendedora que se utiliza da revenda para sua sobrevivência e 

de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica, 

técnica e jurídica. Assim, reconhecida a possibilidade de abrandamento da 

teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a determinados 

consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, é de se enquadrar a parte 

autora na definição constante do art. 2º do CDC, ante a sua 
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vulnerabilidade frente a parte ré. Nesse sentido, deve ser rejeitada a 

preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 

Ultrapassada a fase de preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. 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. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer relação jurídica junto a 

parte ré. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, verifico a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando demonstrada a 

inadimplência da parte autora. A parte reclamada juntou nos autos a 

comprovação do serviço contratado pela parte demandante, conforme se 

extrai do contrato juntado com a defesa no id 28469658, sendo que há 

cópia do documento de identidade da parte autora, bem como a assinatura 

é idêntica as demais assinaturas apostas nos documentos que instruíram 

a exordial. Outrossim, ressalto para o fato de que, fora possibilitado a 

parte autora, o exercício do contraditório e ampla defesa, onde poderia 

demonstrar o pagamento dos débitos, permanecendo inerte neste 

particular. A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às 

provas apresentadas pela parte ré. Assim, a dívida e negativação são 

legítimas, descabe, portanto, o pleito de indenização por danos morais. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – AELGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTAS NEGATIVAÇÕES 

INDEVIDAS NO VALOR DE R$ 199,13 (cento e noventa e nove reais e 

treze centavos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA 

JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – A PARTE AUTORA 

ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – NA INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI 

DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ NA IMPUGNAÇÃO ALEGA A 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. No caso em 

comento, a parte Recorrente pleiteia a procedência dos seus pedidos 

iniciais com o reconhecimento dos danos morais, oriundos da suposta 

inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. 

No entanto, não há que se falar em condenação por danos morais, 

tampouco em procedência dos pedidos iniciais, notadamente a 

contestação traz o termo de adesão e contratação de serviços (id. 

7580913), devidamente assinado pela parte autora, bem como cópia dos 

documentos pessoais da autora e histórico de pagamentos (id. 7580914), 

o que evidencia regular contratação e utilização dos serviços, fato 

inicialmente negado pela parte Reclamante.3. Ainda mais, verifica-se que a 

parte autora alega na inicial que não possui nenhum débito com a 

recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de pagamento. Contudo, 

na impugnação a parte autora alega a ausência de demonstração de 

contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos fatos.4. Contudo, 

mantenho a litigância de má-fé da parte autora, tendo em vista que a 

recorrida comprovou a relação entre as partes.5. Dessa forma, a 

sentença deve ser mantida em sua totalidade.6. Recurso conhecido e 

improvido. (N.U 1007057-34.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) Destarte, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá 

ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando 

não possuir qualquer dívida/relação que justificasse os apontamentos, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, 

em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos 

autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, 

demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive 

acostando aos autos documentos que demonstram a existência junto a 

parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001770-37.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA MACIEL 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por ANTONIO DA SILVA 

MACIEL, que move em desfavor de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. A parte autora, através de manifestação 

encartada nos autos, requer a desistência da presente ação, com o 

arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, eis o 

entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002486-64.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ADRIANA FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, em 

desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. Relata a parte autora que teve o 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito já adimplido, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de inaplicabilidade do CDC, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de saldo remanescente para pagamento, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela improcedência da 

ação. É o breve relato. Decido. DA AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE 

CONSUMIDOR Na hipótese dos autos, verifico que a parte autora realizou 

a aquisição dos produtos, a fim de realizar sua revenda. Conforme já 

sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos 

especiais, é possível a ampliação do conceito de consumidor a uma 

pessoa que utilize determinado produto para fins de trabalho e não apenas 

para consumo direto. Evoluindo sobre o tema, analisando hipótese análoga 

ao presente processo, a jurisprudência do STJ, flexibilizou o entendimento 

para considerar destinatário final quem usa o bem em benefício próprio, 

independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, 

aplicando assim um conceito mais amplo de consumidor, reputado como 

justo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE BORDAR. FABRICANTE. 

ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE 

DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar 

o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min. Barros 

Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou finalista de 

consumidor. 2. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo a 

aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, 

desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica. 3. Nos presentes autos, o que se verifica é o conflito entre 

uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, 

suprimentos, peças e acessórios para a atividade confeccionista e uma 

pessoa física que adquire uma máquina de bordar em prol da sua 

sobrevivência e de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade 

econômica. 4. Nesta hipótese, está justificada a aplicação das regras de 

proteção ao consumidor, notadamente a nulidade da cláusula eletiva de 

foro. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 

1010834(2007/0283503-8 de 13/10/2010 – Relatora: Min. NANCY 

ANDRIGHI) Desta forma, o critério do destinatário final econômico deixou 

de ser o determinante para a caracterização de relação de consumo ou do 

conceito de consumidor, ao passo que, ainda que aquele que adquire o 

bem não seja o seu destinatário final econômico, poderá ser considerado 

consumidor, desde que seja constatada a sua hipossuficiência frente ao 

fornecedor. Ora, no presente processo, verifico que o conflito é entre uma 

empresa fornecedora de produtos de beleza, cujo capital social declarado 

junto à Receita Federal é de superior a R$ 64 milhões de reais e uma 

pequena revendedora que se utiliza da revenda para sua sobrevivência e 

de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica, 

técnica e jurídica. Assim, reconhecida a possibilidade de abrandamento da 

teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a determinados 

consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, é de se enquadrar a parte 

autora na definição constante do art. 2º do CDC, ante a sua 

vulnerabilidade frente a parte ré. Nesse sentido, deve ser rejeitada a 

preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 

Ultrapassada a fase de preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

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. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 291 de 557



art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é saber se os débitos inseridos nos órgãos de 

proteção ao crédito são legítimos. De início, verifico que restou 

incontroverso nos autos que a parte autora realizou o pagamento do 

débito junto a parte ré na data de 21/08/2019, conforme se infere do 

comprovante de pagamento trazido com a exordial no id. 24939817, fato 

não negado pela parte ré. Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, do 

CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como 

incontroversos, como ocorreu no presente. Nesse sentido, restando 

incontroverso a realização do pagamento pela parte autora, resta analisar 

a legalidade da conduta da parte reclamada, a fim de verificar a legalidade 

ou não da manutenção dos dados cadastrais da parte reclamante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, verifico do 

documento trazido com a exordial no Id. 24939812, que o nome da parte 

autora permanecia até a data de 11/10/2019, com o apontamento restritivo 

da dívida adimplida, ou seja, mesmo após a realização do pagamento do 

débito, o nome da parte reclamante permaneceu inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto ao prazo para a realização da exclusão da 

dívida junto aos órgãos de proteção ao crédito, a Corte Cidadã fixou o 

seguinte entendimento sumular, vejamos: Súmula 548 Incumbe ao credor a 

exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo 

pagamento do débito. (Grifei) No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer dúvida de que o nome 

da parte demandante permaneceu no rol dos inadimplentes por tempo 

excessivo, uma vez que já adimplente seu CPF continuou negativado. 

Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez 

que, a parte reclamada realizou a manutenção do nome da parte 

reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente débito indevido, 

vez que a dívida já se encontrava adimplida haviam vários dias. Deste 

modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, 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 a praticar novo atentado. 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 parte 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. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, declarando inexigível o 

débito discutido na presente demanda; e 2 – condenar a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme 

disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAMKE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002261-44.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO DAMKE MULLER 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por ANTONIO DAMKE MULLER, em desfavor de OI 

BRASILTELECOM. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 
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órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e no 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Quanto a 

preliminar de retificação do Polo Passivo, determino a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar OI MÓVEL S/A, nos moldes requeridos na peça 

de resistência, vez que demonstrada a correta qualificação da empresa ré 

através do contrato social trazido aos autos. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, 

verifico que a parte reclamada não impugnou os fatos trazidos pela parte 

autora na exordial, em especial os protocolos de atendimento 

201900044520364; 201900058399705; 20194100391928, referente a 

solicitação de cancelamento dos serviços, tornando-se tais fatos 

incontroversos. Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não 

dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos, 

como ocorreu no presente. Logo, tenho que restou incontroverso nos 

autos o cancelamento dos serviços pela parte autora, não havendo se 

falar na existência de débitos e, consequente anotação negativa nos 

órgãos de proteção ao crédito. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 
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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 a praticar novo atentado. 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 parte 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. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida 

nos autos; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Determino a Secretaria que, providencie a 

retificação do Polo Passivo, fazendo constar OI MÓVEL S/A. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002764-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002764-02.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CLAUDECI DOS SANTOS 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta por CLAUDECI DOS 

SANTOS, em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NPL, a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, já tendo sido expedido o competente 

alvará judicial. No caso, restando demonstrada de forma inequívoca a 

satisfação da medida pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida 

de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS COSTA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003123-15.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CARLOS COSTA 

QUEIROZ REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta por JOSE 

CARLOS COSTA QUEIROZ, em face de IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso da parte autora 

quanto ao correto fornecimento de comprovante de residência nesta 

comarca, impossibilitando assim a continuidade da tramitação da presente 

ação. Logo, tenho que a petição inicial não preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, ao passo que não fora possível realizar 

a aferição da competência territorial, ante a ausência de comprovante de 

endereço válido, bem como desafia o indeferimento, ante o 

descumprimento da diligência que lhe competia, nos termos do que 

preceitua o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

vejamos: 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. Destarte, 

dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. I, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a petição inicial; Desta 

forma, a parte autora não conseguiu lograr êxito no fornecimento de 

comprovante de endereço válido, bem como não atendeu ao chamado 

judicial, de modo que o indeferimento da petição inicial é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial, julgando extinto o presente feito 

sem resolução de mérito. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000085-29.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS EXECUTADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta por GILMAR 

DANTAS DOS SANTOS, em face de IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., a qual encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de 

sentença, já tendo sido expedido o competente alvará judicial. No caso, 

restando demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida 

pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000221-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO DA SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000221-26.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: JOSE 

FABIO DA SILVA DE LIMA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por JOSE 

FABIO DA SILVA DE LIMA, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, tendo como parte exequente VIVO S.A. Analisando detidamente 

os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do presente 

cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a 

continuidade do presente feito, já que esgotados todos os meios para o 

cumprimento da obrigação imposta. Ocorre que não obstante a decisão 

proferida nos autos, não houve manifestação da parte exequente, 

constando certificado nos autos a inércia da mesma. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) A 

parte exequente não conseguiu lograr êxito em localizar bens da parte ré, 

passíveis de penhora, bem como não se manifestou nos autos quando 

intimada, portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. Assim, diante a inexistência de bens 

passíveis de penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a 

extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a 

expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte credora 

possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRAN DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002383-57.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VALTRAN DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por VALTRAN DA SILVA PEREIRA, em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência e inaplicabilidade do CDC, afirmando no mérito que o débito 

é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela improcedência da 

ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial, sob o fundamento de necessidade de 

perícia grafotécnica, vez que os documentos necessários para o deslinde 

da presente ação foram juntados nos autos, não havendo qualquer 

necessidade de prova pericial. DA AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE 

CONSUMIDOR Na hipótese dos autos, verifico que a parte autora realizou 

a aquisição dos produtos, a fim de realizar sua revenda. Conforme já 

sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos 

especiais, é possível a ampliação do conceito de consumidor a uma 

pessoa que utilize determinado produto para fins de trabalho e não apenas 

para consumo direto. Evoluindo sobre o tema, analisando hipótese análoga 

ao presente processo, a jurisprudência do STJ, flexibilizou o entendimento 

para considerar destinatário final quem usa o bem em benefício próprio, 

independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, 

aplicando assim um conceito mais amplo de consumidor, reputado como 

justo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE BORDAR. FABRICANTE. 

ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE 

DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar 

o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min. Barros 

Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou finalista de 

consumidor. 2. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo a 
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aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, 

desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica. 3. Nos presentes autos, o que se verifica é o conflito entre 

uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, 

suprimentos, peças e acessórios para a atividade confeccionista e uma 

pessoa física que adquire uma máquina de bordar em prol da sua 

sobrevivência e de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade 

econômica. 4. Nesta hipótese, está justificada a aplicação das regras de 

proteção ao consumidor, notadamente a nulidade da cláusula eletiva de 

foro. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 

1010834(2007/0283503-8 de 13/10/2010 – Relatora: Min. NANCY 

ANDRIGHI) Desta forma, o critério do destinatário final econômico deixou 

de ser o determinante para a caracterização de relação de consumo ou do 

conceito de consumidor, ao passo que, ainda que aquele que adquire o 

bem não seja o seu destinatário final econômico, poderá ser considerado 

consumidor, desde que seja constatada a sua hipossuficiência frente ao 

fornecedor. Ora, no presente processo, verifico que o conflito é entre uma 

empresa fornecedora de produtos de beleza, cujo capital social declarado 

junto à Receita Federal é de superior a R$ 64 milhões de reais e uma 

pequena revendedora que se utiliza da revenda para sua sobrevivência e 

de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica, 

técnica e jurídica. Assim, reconhecida a possibilidade de abrandamento da 

teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a determinados 

consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, é de se enquadrar a parte 

autora na definição constante do art. 2º do CDC, ante a sua 

vulnerabilidade frente a parte ré. Nesse sentido, deve ser rejeitada a 

preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 

Ultrapassada a fase de preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. 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. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer relação jurídica junto a 

parte ré. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, verifico a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando demonstrada a 

inadimplência da parte autora. A parte reclamada juntou nos autos a 

comprovação do serviço contratado pela parte demandante, conforme se 

extrai do contrato juntado com a defesa no id 27704259, sendo que há 

cópia do documento de identidade da parte autora, bem como a assinatura 

é idêntica as demais assinaturas apostas nos documentos que instruíram 

a exordial. Outrossim, ressalto para o fato de que, fora possibilitado a 

parte autora, o exercício do contraditório e ampla defesa, onde poderia 

demonstrar o pagamento dos débitos, permanecendo inerte neste 

particular. A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às 

provas apresentadas pela parte ré. Assim, a dívida e negativação são 

legítimas, descabe, portanto, o pleito de indenização por danos morais. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – AELGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTAS NEGATIVAÇÕES 

INDEVIDAS NO VALOR DE R$ 199,13 (cento e noventa e nove reais e 

treze centavos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA 

JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – A PARTE AUTORA 

ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – NA INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI 

DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ NA IMPUGNAÇÃO ALEGA A 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. No caso em 

comento, a parte Recorrente pleiteia a procedência dos seus pedidos 

iniciais com o reconhecimento dos danos morais, oriundos da suposta 

inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. 

No entanto, não há que se falar em condenação por danos morais, 

tampouco em procedência dos pedidos iniciais, notadamente a 

contestação traz o termo de adesão e contratação de serviços (id. 

7580913), devidamente assinado pela parte autora, bem como cópia dos 

documentos pessoais da autora e histórico de pagamentos (id. 7580914), 

o que evidencia regular contratação e utilização dos serviços, fato 

inicialmente negado pela parte Reclamante.3. Ainda mais, verifica-se que a 

parte autora alega na inicial que não possui nenhum débito com a 

recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de pagamento. Contudo, 

na impugnação a parte autora alega a ausência de demonstração de 

contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos fatos.4. Contudo, 

mantenho a litigância de má-fé da parte autora, tendo em vista que a 

recorrida comprovou a relação entre as partes.5. Dessa forma, a 

sentença deve ser mantida em sua totalidade.6. Recurso conhecido e 

improvido. (N.U 1007057-34.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) Destarte, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá 

ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando 

não possuir qualquer dívida/relação que justificasse os apontamentos, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, 

em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos 

autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, 

demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive 

acostando aos autos documentos que demonstram a existência junto a 

parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 
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com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000928-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DANTAS GUIMARAES 14755033268 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000928-62.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME EXECUTADO: JANETE DANTAS GUIMARAES 

14755033268 Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por JOAO ROBSON 

CUNHA COMERCIO - ME, em face de JANETE DANTAS GUIMARAES, a 

qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que não localizada a parte 

executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, verifico que 

consta certificado nos autos dando conta de que a parte exequente 

embora intimada, não se manifestou no prazo assinalado. Assim, diante a 

ausência de manifestação da parte credora, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução diante a 

impossibilidade de sua continuidade. Defiro, desde já, a expedição de 

certidão de dívida, referente o valor da condenação, para, querendo, a 

parte credora possa buscar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, 

proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 

1000377-43.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS, que move em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. A parte autora, através de manifestação 

encartada nos autos, requer a desistência da presente ação, com o 

arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, eis o 

entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (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:

DAIZE CAROLINA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001059-32.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: DAIZE CAROLINA DE JESUS Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000957-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Planilha de custas

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001944-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1001944-22.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

ANDREA ALVES PEREIRA REU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS proposta 

por ANDREA ALVES PEREIRA em face de CAIXA SEGURADORA S/A, 

todos qualificados na inicial. Alegou, em síntese, que no dia 26/03/2019, 

nas dependências da requerida, foi atendida após mais de uma hora de 

espera na fila, com desrespeito à legislação municipal que trata do tema, 

bem como ao CDC. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos denoto que da análise da 

petição inicial, verifica-se que os fatos narrados se deram nas 

dependências da Caixa Econômica Federal. Cumpre destacar que referida 

instituição financeira, empresa pública federal, que de acordo com o art. 

109, I da CRFB/88, atrairia a competência para a Justiça Federal, não se 

confunde com a Caixa Seguradora S/A. Desta forma, verifico a 

ilegitimidade da parte requerida na propositura da presente ação, 

conforme preceitua o artigo 330, inciso II, do CPC. Com relação ao pedido 

de gratuidade de justiça, verifica-se que com holerite da parte autora, ela 

não se enquadra na previsão do art. 98 do CPC, até mesmo tendo em vista 

a possibilidade de parcelamento das custas e taxas, nos termos do art. 

98, §6º do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que 

faço com arrimo no artigo 330, inciso II do CPC, em razão da manifesta 

ilegitimidade passiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.485, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, já que INDEFIRO a gratuidade de Justiça. Sem honorários, em 

razão da ausência de citação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, à CAA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000255-06.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RPZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA 

PRESENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANE MARIA BREDA CAMARA OAB - RS62960-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA A C GRANDE COMERCIO E SERVICOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do autor para efetuar o pagamento de depósito das diligências 

do Sr. oficial de justiça, junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000287-11.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO LEITE DE CASTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do autor para efetuar o pagamento de depósito das diligências 

do Sr. oficial de justiça, junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000288-93.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO LEITE DE CASTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do autor para efetuar o pagamento de depósito das diligências 

do Sr. oficial de justiça, junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002034-30.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUCELINA DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1002034-30.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

MARIA DUCELINA DOS SANTOS MOREIRA RÉU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos etc. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais, e 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência. Em caso de relação de consumo, 

considerando a verossimilhança da alegação, declaro invertido o ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC. CITE-SE a parte requerida para responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, 

ou seja, instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar 

a contestação, em 15 dias. Depois de tudo cumprido e certificado, 

volte-me os autos conclusos para deliberação. Deixo de Designar por ora 

data para realização de Audiência de Conciliação, diante do desinteresse 

da parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juara/MT, 21 de 

Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001002-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELE SCHEFFER DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

DA CONTESTAÇÃO ID 29560517.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 3844-33.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Macedo Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691 OAB/MT

 Processo nº 3844-33.2014.811.0018

Código nº 67221

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações.

Intime-se o executado para realizar o pagamento integral do débito no 

prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC).

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 18 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 62110 Nr: 4736-73.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Macedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 47367320138110018

Código: 62110

Vistos.

Tendo em vista que a última atualização do cálculo se deu em julho/2013, 

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

autos demonstrativo de débito devidamente atualizado com juros e 

correção monetária.

Após, voltem imediatamente os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 18 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 3778-24.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogério de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3778-24.2012.811.0018

Código nº 57585

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 39, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 61776 Nr: 4396-32.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Vicente Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4396-32.2013.811.0018

Código nº 61776

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 37, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64064 Nr: 1420-18.2014.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Cristian Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1420-18.2014.811.0018

Código nº 64064

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 48, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64176 Nr: 1526-77.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Luiz Bomfim de Conto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Alves da Silva, Jezyka Andrea 

Tonhon Carrasco, Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1526-77.2014.811.0118.

Código nº 64176

Vistos, etc.

Ante o teor do pedido incluso às fls. 120, SUSPENDO o processo pelo 

prazo de 01 ano (suspensa a prescrição - art. 921, III, §1º CPC).

 Findo referido prazo, a prescrição intercorrente se iniciará, 

independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC).

Sem prejuízo de seu desarquivamento, ARQUIVE-SE os presentes autos, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Intimem-se as partes da vertente decisão.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64749 Nr: 2031-68.2014.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magui - Ind. Com. Exportação e Madeiras Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2031-68.2014.811.0018

Código nº 64749

Vistos, etc.

Diante da juntada da procuração de fls. 179/180, HABILITE-SE o causídico 

nos autos, Dr. Renan Lemos Villella, para o recebimento de eventuais 

intimações/notificações.

Ademais, DEFIRO o requerimento formulado à fls. 175, razão pela qual, 

SUSPENDO o curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Findo referido prazo, determino, conforme requerido pela parte exequente, 

desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início da 

prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que a qualquer momento com a manifestação das partes, os 

autos deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 20 de fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43745 Nr: 856-10.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nucleo Educacional Delta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 856-10.2012.811.0018

Código nº 43745

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 122, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 878-68.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. BORGES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 878-68.2012.811.0018

Código nº 43767

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 44, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 31326 Nr: 3709-31.2008.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogério de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3709-31.2008.811.0018

Código nº 31326

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 28, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 31369 Nr: 3753-50.2008.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jocelino de Oliveira Neto, Espólio de 

Luiz Carlos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Processo nº 3753-50.2008.811.0018

Código nº 31369

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 69, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 30062 Nr: 2625-92.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galeão Distribuidora de Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 26259220088110018

Código 30062

Vistos.

Analisando os autos, DEFIRO A INCLUSÃO da parte executada no 

SERAJUD, conforme extrato em anexo.

DEFIRO o pedido de consulta de bens dos executados junto ao Sistema 

INFOJUD, sendo que em atendimento ao princípio da razoabilidade, 

somente em relação às 03 (três) últimas declarações de imposto de renda.

Nos termos do art. 477 da CNGC, o presente feito passa a correr em 

segredo de justiça, somente tendo acesso a este as partes e seus 

advogados com procuração nos autos (art. 189, inciso III e §1º do CPC), 

devendo a Secretaria realizar a correta identificação dos autos nos 

termos do art. 347, V da CNGC, bem como a alteração junto ao Sistema 

Apolo.

Não sendo localizaodos bens dos devedores passíveis de penhora, 

DETERMINO, desde já, a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 

ano, suspensa a prescrição (art. 921, III, §1º CPC).

Findo referido prazo de suspensão, a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE se 

iniciará, independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC), bem 
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como determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o 

início da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer 

decisão, ressalvando que com a localização de bens do executado, os 

autos deverão ser imediatamente desarquivados.

Fica consignado que novos pedidos de localização de bens e valores via 

Sistemas (Bacenjud, Renajud, Infojud, etc...) não serão considerados 

indicação de bens.

Após o prazo prescricional (03 anos – art. 206, §3º, V do Código Civil), 

contado a partir do arquivamento, vistas ao exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias e, após, conclusos para análise da ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Cumpra-se.

Juara/MT, 20 de fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 36619 Nr: 783-09.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Quiles, Móveis Quiles Ltda, Lucinda 

Gonçalves Quiles, Josue Quiles, Cleoncineia Quiles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Processo nº 783-09.2010.811.0018

Código nº 36619

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 97, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 90 dias.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 58821 Nr: 1319-15.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sergio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1319-15.2013.811.0018

Código nº 58821

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 68, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 59433 Nr: 1951-41.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Junior Marafiga-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1951-41.2013.811.0018

Código nº 59433

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 38, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 61769 Nr: 4389-40.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4389-40.2013.811.0018

Código nº 61769

Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 58, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 88987 Nr: 1145-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/O, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a solenidade aprazada na vertente demanda para o dia 24 de 

março de 2020, às 15h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Proceda a Secretaria a intimação das partes mediante seu 

comparecimento em escrivaninha, e caso não compareçam procedam com 

as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 828-03.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Viol, C Viol Informática-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de consulta de bens dos executados junto ao Sistema 

INFOJUD, sendo que em atendimento ao princípio da razoabilidade, 

somente em relação às 03 (três) últimas declarações de imposto de renda.

Nos termos do art. 477 da CNGC, o presente feito passa a correr em 

segredo de justiça, somente tendo acesso a este as partes e seus 

advogados com procuração nos autos (art. 189, inciso III e §1º do CPC), 

devendo a Secretaria realizar a correta identificação dos autos nos 

termos do art. 347, V da CNGC, bem como a alteração junto ao Sistema 

Apolo.

Independentemente do resultado, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Juara/MT, 19 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 93205 Nr: 3279-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a solenidade aprazada na vertente demanda para o dia 24 de 

março de 2020, às 15h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Proceda a Secretaria a intimação das partes mediante seu 

comparecimento em escrivaninha, e caso não compareçam procedam com 

as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 57193 Nr: 3430-06.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda, Sebastião 

Douglas Jorge Xavier, Jorge Abrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Theodoro Gomes 

- OAB:16.018-A, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO DOUGLAS JORGE XAVIER, 

Cpf: 03227282828, Rg: 12250364, Filiação: Laura Sorge Xavier e 

Sebastião Bueno Xavier, data de nascimento: 15/08/1961, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, separado(a) judicialmente, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimem-se o executado, que poderá apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

Resumo da Inicial: Execução Fiscal data inscrição CDA: 24/08/2012.

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OI N T E R L O C U T Ó R I ATendo em vista 

que a parte executada, apesar de citada não pagou voluntariamente a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento do débito, e o fato de o dinheiro preceder à ordem legal 

elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de bloqueio de 

numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser 

deferido.Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não 

ofende o princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do 

CPC). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, 

que para se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o 

esgotamento dos meios para a localização de bens do devedor. Neste 

sentido: STJ - RESP 1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. 

Francisco Falcão, DJ 16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 

RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – 

DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 

07/10/2010.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora 

on-line via BacenJud de fls. 55, determinando a efetivação do bloqueio nas 

contas da parte executada (QUATRO MARCOS LTDA, CNPJ: 

01.311.661/0014-15 e SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, CPF: 

032.272.828-28), no montante indicado na memória de cálculo de fls. 55v. 

(R$ 106.643,50)Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 14 de novembro de 2019

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 37269 Nr: 1437-93.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Mathes de Souza, João Paulo 

Mathes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO MATHES DE SOUZA, CNPJ: 

02593839000106 e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO PAULO 

MATHES DE SOUZA, Cpf: 32661428100, Rg: M-7.644.480, Filiação: Maria 

José Mathes de Souza e Mario Xavier de Souza, data de nascimento: 

14/02/1965, brasileiro(a), natural de Caconde-SP, convivente, 

comerciante/desempregado, Telefone (66) 9612-9720. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOÃO PAULO MATHES DE 

SOUZA e JOÃO PAULO MATHES DE SOUZA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 830/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/01/2010

 - Valor Total: R$ 11.685,00 - Valor Atualizado: R$ 11.685,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 
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tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 75, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO o Dr. Toni Fernandes Sanches 

OAB 19529/Ocomo curador especial, em caso de revelia nos termos do 

artigo 257, IV do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 14 de novembro de 2019

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 956 Nr: 202-48.1997.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATORVALE COM. TRATOR PEÇAS IMPL. 

AGRIC. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Pagliuso Siqueira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRATORVALE COM. TRATOR PEÇAS 

IMPL. AGRIC. LTDA., CNPJ: 37450871000117, Inscrição Estadual: 

37450871/001-17. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/09/1997.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRATORVALE COM. TRATOR 

PEÇAS IMPL. AGRIC. LTDA., na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 001125/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/07/1997

 - Valor Total: R$ 156.563,00 - Valor Atualizado: R$ 156.563,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 163, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO o Dra. Joselaine Silva dos Anjos 

OAB 23765/O como curadora especial, em caso de revelia nos termos do 

artigo 257, IV do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 14 de novembro de 2019

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 26030 Nr: 4025-78.2007.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rodrigues Moraes, C. R. Moraes 

Confecções-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. R. MORAES CONFECÇÕES-ME., CNPJ: 

02147710000174 e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

RODRIGUES MORAES, Cpf: 66704766987, brasileiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/08/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de C. R. MORAES 

CONFECÇÕES-ME. e CARLOS RODRIGUES MORAES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1156/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2007

 - Valor Total: R$ 129.116,00 - Valor Atualizado: R$ 129.116,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 
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Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 111v, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO o Dr. Fernando do Nascimento 

Melo como curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, 

IV do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 14 de novembro de 2019

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79413 Nr: 1719-24.2016.811.0018

 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: Alzira Lauro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Verifico que embora a parte requerida tenha sido intimada para apresentar 

contrarrazões (fl. 124), quedou-se inerte.

 Findo o prazo, sem as contrarrazões, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86403 Nr: 5464-12.2016.811.0018

 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: Deisi Dondossola e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG Linhas Aéreas S/A, GOL Linhas Aereas 

Inteligentes S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - 

OAB:OAB/MT 5.238, Osmar Schneider - OAB:OAB/MT 2.152B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Defiro o pedido de fls. 183/184.

Expeça-se alvará judicial com os dados contidos na petição de fls. 

183/184 para levantamento dos valores depositados em juízo a título de 

condenação.

No mais, recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se o a capa e registro dos autos para cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada por seu advogado constituído nos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor remanescente indicado 

na petição acima descrita.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88411 Nr: 879-77.2017.811.0018

 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: Marli de Fatima Baravieira da Conceição

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Analisando os autos, verifico que não foi realizado o estudo 

socioeconômico.

Desse modo, intime-se a Assistente Social do município para realizar 

estudo socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório 

ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97219 Nr: 5251-69.2017.811.0018

 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: MHPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, colha-se o parecer 

ministerial.

Após, imediatamente concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98035 Nr: 5639-69.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Donizete Nabarrete

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103824 Nr: 8658-83.2017.811.0018

 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: Tony Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados- 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:22011/O, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO
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 Defiro o pedido de fls. 45, no que tange a designação de nova audiência 

de conciliação, no entanto verifico que embora tenha sido intimada a parte 

autora para recolher as diligências necessárias, manteve-se silente.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais referente as diligências do 

Oficial de Justiça, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84680 Nr: 4491-57.2016.811.0018

 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: Andrelino Pereira Primo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103910 Nr: 8713-34.2017.811.0018

 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: Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Anote-se o substabelecimento de fls. 137/138, futuras intimações em 

nome dos advogados constituídos.

 No mais, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65664 Nr: 2784-25.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gonçalves Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO em parte o pleito de fls. 134.

Determino a consulta no sistema Renajud de veículos em nome da parte 

executada.

Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens apenas para 

transferência, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos encontrados.

Expeça-se certidão prevista no art. 517, §2º do CPC para que a parte 

exequente promova o protesto e negativações que entender em nome da 

parte executada.

Caso a consulta acima seja inexitosa, volte-me concluso para análise do 

pedido de penhora e avaliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65736 Nr: 2845-80.2014.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Ossani-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Distribuam-se os embargos apartados e apense-se aos autos código 

65736.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65745 Nr: 2854-42.2014.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cachoeira Distribuidora de Energia Elétrica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 DESPACHO

Em razão da certidão de fl. 67, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65809 Nr: 2902-98.2014.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. Lopes Rodrigues-ME, Adriana 

Dzovaniarkievicz Lopes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Em razão da certidão de fl. 23, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68118 Nr: 356-36.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, qualificados nos autos.

 O autor que foi diagnosticado com escoliose, intentou a presente 

demanda com intuito de conseguir pelas via judiciais a concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, eis que ele está impedido 

para qualquer atividade física (fl. 12).

A liminar não foi deferida, ante a falta de elementos necessários à sua 

concessão (fl. 42).

Apresentada contestação da parte requerida às fls. 48/60.

 Entre um ato e outro, o autor peticionou requerendo a desistência da 

demanda (fl. 132).

Intimada a parte requerida quanto ao pedido de desistência da ação, 

exarou ciência (fl. 134).

 É o sucinto relatório.

Sem delongas, diante da declaração da parte autora de que não possui 

mais interesse no prosseguimento da presente demanda, extinguir o feito 

medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o transito em julgado, AO ARQUIVO.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78891 Nr: 1511-40.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araujo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO em parte o pleito de fl. 60.

Determino a consulta no sistema Renajud de veículos em nome da parte 

executada.

Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens apenas para 

transferência, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos encontrados.

Caso a consulta acima seja inexitosa, volte-me concluso para análise do 

pedido de Infojud.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79471 Nr: 1754-81.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Damázio Ferreira, Damazio Madeiras Ltda 

- EPP, Manoel Augusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se a pesquisa de endereços SOMENTE nos 

sistemas conveniados do TJMT, neste caso SIEL, visando descortinar o 

endereço da parte executada.

Se for encontrado novo endereço da parte executada, intime-se via oficial 

de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de fls. 40/43. 

Dessa forma, deverá a parte executada ser citada por edital para pagar a 

dívida exequenda.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de arresto online indefiro-o neste momento 

processual, após a citação da parte executada, volte-me concluso para 

análise do referido pedido.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79598 Nr: 1823-16.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Ribas Bonete, C. R. Bonete 

Informática

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se a pesquisa de endereços SOMENTE nos 

sistemas conveniados do TJMT, neste caso SIEL, visando descortinar o 

endereço da parte executada.

Se for encontrado novo endereço da parte executada, intime-se via oficial 

de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de fls. 72. Dessa 

forma, deverá a parte executada ser citada por edital para pagar a dívida 

exequenda.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80767 Nr: 2313-38.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Jose Dias - ME, Marcos Jose Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se a pesquisa de endereços SOMENTE nos 

sistemas conveniados do TJMT, neste caso SIEL, visando descortinar o 

endereço da parte executada.

Se for encontrado novo endereço da parte executada, intime-se via oficial 

de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro em parte o pedido de fls. 

58/60. Dessa forma, deverá a parte executada ser citada por edital para 

pagar a dívida exequenda.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de arresto online indefiro-o neste momento 

processual, após a citação da parte executada, volte-me concluso para 

análise do referido pedido.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81436 Nr: 2676-25.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damin & Malaquias Ltda - EPP, Nilton Cesar 

Malaquias, Zelindo Damin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O
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Considerando que a parte exequente tentou de todas as formas a citação 

pessoal dos executados DAMIN & MALAQUIAIS LTDA EPP e ZELINDO 

DAMIN, cumprido o requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do 

STJ (A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas 

as demais modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por 

edital. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. 

A citação por edital tem como pressuposto encontrar-se o réu/devedor em 

lugar incerto e não sabido e depende de prova quanto à frustração da(s) 

primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No caso, determinada a expedição 

de mandado de penhora, a citação foi frustrada por não mais funcionar a 

empresa no local indicado no título, conforme certidão lavrada por oficial 

de justiça. 3. Situação que aponta para a dissolução de fato da empresa a 

ensejar a citação por edital, modalidade que se afigura adequada ao caso. 

4. Agravo de instrumento provido. (TRF 05ª R.; AGTR 

0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo 

Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; DEJF 23/11/2012; Pág. 402)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de fls. 106, determinando 

a citação por edital dos executados referidos acima.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Por fim, defiro o pedido de citação pelo correio do sócio corresponsável 

NILTON CEZAR MALAQUIAIS, no endereço informado à fl. 106.

Caso reste infrutífera a citação de NILTON CEZAR MALAQUIAIS, 

determino a sua citação por edital.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81839 Nr: 2876-32.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Macedo da Silva Comercio-ME., 

Marcos Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 DEFIRO a efetivação de busca no sistema RENAJUD de veículos em nome 

dos executados, sendo a restrição apenas à sua transferência.

Localizado bens, promova-se a penhora e avaliação do veículo, 

intimando-se os executados.

INDEFIRO o pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal, eis que é 

pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora, o 

que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79017 Nr: 1562-51.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Dantas Lucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se a pesquisa de endereços SOMENTE nos 

sistemas conveniados do TJMT, neste caso SIEL, visando descortinar o 

endereço da parte executada.

Se for encontrado novo endereço da parte executada, intime-se via oficial 

de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de fls. 66. Dessa 

forma, deverá a parte executada ser intimada por edital para pagar a 

dívida exequenda.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-37.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP (REQUERIDO)

LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000100-37.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: ODAIR APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: CASA DO 

COMPUTADOR LTDA - EPP, LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - 

ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, em 

que a parte autora alega que teve seu nome protestado indevidamente, 

pugnando pela baixa definitiva da negativação, repetição de indébito e 

indenização por dano moral. Rejeito a preliminar de falta de interesse, já 

que não há dúvida que a parte Autora tem direito a vir a juízo pleitear 

aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, 

CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a adequação da via 

eleita. Este se traduz pela não-espontaneidade da parte adversa em 

aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do provimento 

jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio necessidade e 

utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à pretensão 

deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a lide, 

conclui-se então que esta possui interesse processual. Ademais, as 

alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção 

do processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Com efeito, diante das provas colacionados com a 

inicial que dão indícios que os protestos foram legítimos, tenho como 

improcedente os pleitos iniciais. Pois bem. O autor alega que as dívidas 

protestadas pelos requeridos encontram-se pagas. Contudo em relação a 

requerida LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO – ME (Flor do Vale), 

não acostou qualquer comprovante de pagamento da dívida. É cediço que 

o autor deve comprovar as suas alegações, na forma do artigo 373, I do 

CPC, de modo que inexistindo prova de quitação da duplicata protestada, 

conclui-se que o protesto é mero exercício do direito do credor. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO. 

AUSENCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO TÍTULO ENCAMINHADO A 

PROTESTO. ÔNUS PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, 

DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDENCIA DA 

AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008249955, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/02/2019) Quanto ao débito 

protestado pela Casa do Computador referente as duplicatas vencidas em 
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09/07/2014 e 08/08/2014, a parte autora apresenta um recibo de 

pagamento datado de 22.07.2015, ou seja, pagamento após um ano do 

vencimento. Em defesa a requerida contesta e apresenta o recibo que 

entregou os títulos originais ao autor para que este procedesse a baixa no 

protesto, em razão do pagamento em atraso, o que não fez. A respeito do 

cancelamento do protesto de título, dispõe o art. 26 da Lei 9.492/97: Art. 

26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 2º Na 

hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por 

endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo 

credor endossante. § 3º O cancelamento do registro do protesto, se 

fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de 

dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos 

devidos ao Tabelião. § 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de 

processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser 

solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo 

processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título 

ou o documento de dívida protestado. § 5º O cancelamento do registro do 

protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por 

Escrevente autorizado. § 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob 

forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será 

lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os 

documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo." 

Portanto, o cancelamento do registro do protesto pode ser solicitado "por 

qualquer interessado". No caso em tela, o próprio devedor ou qualquer 

pessoa que tenha garantido a obrigação que deu ensejo ao protesto é tido 

como o legítimo "interessado" de que trata o caput do artigo 26 transcrito. 

Ressalte-se que o dispositivo legal não impõe obrigação ao credor, tanto 

que prevê o cancelamento mediante apresentação do documento 

protestado, que no caso foi devolvido ao devedor no ato do pagamento. 

Em consonância com o texto legal, a jurisprudência do STJ é assente no 

sentido de que cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto de título 

no Cartório de Protestos, não importando se a relação é ou não de 

consumo. "Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor 

que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do 

protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação 

era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção 

do apontamento". (REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão 

a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012) De tal modo, é de 

se considerar que a requerida Casa do Computador não deu causa à 

manutenção do protesto após a quitação dos títulos vencidos, já que cabia 

ao próprio devedor a iniciativa de pedir a baixa do protesto após o 

pagamento. Sendo legítimos os protestos, não há que se falar em dano 

moral, já que o credor agiu em exercício regular de seu direito, tampouco 

em repetição de indébito. Por fim, eventual alegação da regra prevista no 

art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando 

não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção 

aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado 

o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao 

Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica 

remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no 

art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos 

Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa 

previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, 

JULGO improcedente o pedido formulado na inicial, o que faço com 

resolução do mérito, 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). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença 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 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-60.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000771-60.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de ação de restituição de quantia paga e indenização 

por dano moral, em que a parte autora afirma ter contratado com a 

requerida plano de telefonia no valor de R$ 233,78 por mês e, que a partir 

da fatura de janeiro de 2017 a requerida cobrou valores, com os quais não 

concorda, posto que não solicitou tais serviços. Analisando os elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida, já que somente a reclamada pode produzir provas 

conclusivas acerca da lide. Em contestação, a reclamada não impugnou 

especificamente o plano que o promovente alegou ter contratado no valor 

de R$ 233,78. Alega apenas que a autora não buscou solucionar a 

questão administrativamente, lançando argumentos como inadimplemento 

do plano, negativação devida e inexistência de dano moral. Porém, tal 

argumento não procede. As faturas questionadas discriminam serviços 

que a autora diz não ter contratado, de modo que caberia a requerida 

apresentar provas da contratação do serviço, o que não fez, bem como 

não houve impugnação dos fatos alegados na inicial, sendo lançado na 

contestação teses defensivas completamente distantes da discussão dos 

autos. No mais, analisando as faturas anexadas pela autora tenho que 

esta não utilizou os serviços que alega não ter contrato, motivo pelo qual 

indevido as referidas cobranças. Desta forma, temos que a autora se 

desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, I do CPC, ao 

contrário da requerida que nada trouxe nos autos. Em sua defesa, a ré 

anexou telas de seu sistema interno contendo dados que seriam da parte 

promovente, alegando serem meios de prova válidos para demonstrar 

relação contratual com este. No entanto, não é o entendimento deste juízo, 

eis que essas telas, a meu ver, carecem de segurança como meio de 

prova, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o 

serviço cobrado seria exigível e legítimo. No entanto, verifica-se que a 

promovida não trouxe aos autos quaisquer elementos nesse sentido para 

comprovar que a parte autora teria de fato contratado o serviço ou 

recebido e utilizado os serviços por ela impugnados, que geraram 

cobranças extras nas faturas, gerando prejuízo de ordem material. Quanto 

aos danos morais, não vislumbro sua ocorrência no presente caso. O fato 

da promovida ter descumprido um dever contratual, por si só não presume 

que o promovente tenha sofrido qualquer dano extrapatrimonial, tampouco 

que este derive do próprio fato relatado. Além disso, não indicou qualquer 

fato ou motivo derivado das cobranças indevidas que tenha lhe causado 

intensos transtornos e abalado seu estado psicológico. Portanto, a 

improcedência desse pedido é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 
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ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de CONDENAR a parte promovida a restituir de forma 

simples, as quantias pagas excedentes ao valor do plano contratado, 

acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês desde o 

desembolso até o efetivo pagamento. E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, 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). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença 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 

D E  P A U L A  A L V E S  M A I N A R D E S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-42.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON OLIVEIRA RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001781-42.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: WELLINGTON OLIVEIRA RIBEIRO DE ALMEIDA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em 

que a parte autora sustenta que a promovida negativou seu nome por 

débito que considera indevido. A requerida foi devidamente citada e 

intimada para comparecer na audiência de conciliação (id 26273276), e 

não compareceu, apresentando contestação, razão pela qual decreto-lhe 

a revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Apesar da clara 

disposição legal, é cediço que em situações excepcionais, especialmente 

quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, os 

efeitos da revelia podem ser afastados. Todavia, no presente caso, não 

houve a comprovação de nenhum fato impeditivo ao comparecimento do 

representante da Reclamada na audiência de conciliação, não havendo, 

consequentemente, motivos para o afastamento dos efeitos de confissão 

ficta gerados pela revelia. No mais, analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência da demanda. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte 

Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que 

afirma não ter contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré anexou 

telas de seu sistema interno contendo dados que seriam da parte 

promovente, alegando serem meios de prova válidos para demonstrar 

relação contratual com este. No entanto, não é o entendimento deste juízo, 

eis que essas telas, a meu ver, carecem de segurança como meio de 

prova, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o 

débito seria exigível e legítimo. No entanto, verifica-se que a promovida 

não trouxe aos autos quaisquer elementos nesse sentido para comprovar 

que a parte autora teria de fato contratado o serviço ou recebido e 

utilizado a linha de telefonia fixa, que gera faturas e pode acarretar 

restrição nos órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso 

em discussão neste feito. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova de relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos 

órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação 

de seu nome deu-se de forma indevida e declarando-a inexigível. Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados da parte demandante no cadastro de 

proteção ao crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial 

dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome do 

demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a 

configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência pátria também é 

predominante no sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe 

de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a 

inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao 

crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 14/12/2015) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, 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, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO procedentes os pedidos formulados na 

reclamação e impugnação para o fim de: a) DECLARAR a anulação do 

negócio jurídico, a inexigibilidade da dívida cobrada no valor R$ 167,91 

(cento e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), data da 

Inclusão: 23/08/2015, CONTRATO: 0218427336, com o cancelamento do 

contrato e de todos os débitos, a fim de que a Reclamada, não mais, 

promova a restrição dos dados da Reclamante, e por consequência, 

devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de seu nome 

nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada ao 
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pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (23/08/2015 – data da inclusão indevida) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, 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). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença 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 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-26.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS ALVES DE SOUZA OAB - MG96504 (ADVOGADO(A))

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO(A))

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001213-26.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: MOISES LEITE REQUERIDO: NETWORK APOIO E GESTAO 

ADMINISTRATIVA EIRELI PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de reclamação 

formulada na secretaria do Juizado Especial, em que o reclamante afirma 

que adquiriu da promovida um aparelho de massagem com infravermelho, 

denominado no contrato como "Red Terapy", através do representante da 

empresa, pelo valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em 12 

(doze) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e que referido 

produto, está disponível no mercado por preço muito inferior, pugnando 

pela rescisão do contrato e devolução da quantia paga. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

demanda é procedente. O CDC tratou especificamente de regular as 

práticas abusivas em três artigos: 39, 40 e 41. Vejamos o que dispõe o 

inciso IV do artigo 39: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da 

fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 

conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços; Referido dispositivo se amolda perfeitamente ao caso concreto, 

já que a empresa requerida ao contestar a demanda não nega o fato do 

preço comercial do produto adquirido pelo consumidor ser extremamente 

inferior ao praticado no mercado em geral. Ora, é completamente 

desproporcional e abusivo a comercialização de um produto por R$ 

1.800,00 que custa em média R$ 99,00 no mercado em geral. A requerida 

apenas alega que é vendedora de “porta em porta” que seus produtos 

possuem preço diferenciado por tal razão, bem como argumenta que não 

existe vicio no produto e restou ultrapassado o prazo de arrependimento 

do consumidor. Não há que se falar em prazo de arrependimento, mas sim 

em rescisão de contrato pela prática abusiva do preço da comercialização 

do produto, restando afastada por completa a argumentação da requerida. 

Compulsando os documentos pessoais do autor, verifico que se trata de 

pessoa não alfabetizada e de idade avançada (58 anos), que adquiriu o 

produto sem conhecimento dos valores praticados no mercado, se 

prevalecendo o fornecedor de tal condição para venda e ganho indevido. 

Desta feita, convém ressaltar que as chamadas “práticas abusivas" são 

ações e/ou condutas que, uma vez existentes, caracterizam-se como 

ilícitas, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor 

lesado ou que se sinta lesado. São ilícitas em si, apenas por existirem de 

fato no mundo fenomênico, o que ocorreu no caso vertente, já que a 

requerida comercializou um produto com valor extremamente superior ao 

costume do comércio. Assim, forçoso reconhecer a aplicabilidade do 

referido artigo e decretar a rescisão contratual com restituição da quantia 

paga. Quanto ao dano moral tenho que restou configurado, na medida em 

que o consumidor foi induzido a adquirir um produto pelo qual se 

comprometeu a pagar quase vinte vezes o valor praticado no mercado de 

venda da mercadoria, o que certamente ultrapassa o mero dissabor. Além 

do mais práticas abusivas como essa devem ser coibidas. É certo que não 

há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua 

tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do 

dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, 

principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação 

pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, 

desincentivando o causador do dano de novas práticas de atos 

assemelhados. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

parte requerente 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 e severidade. Neste cenário, entendo razoável seu arbitramento 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

de: a) declarar rescindido o contrato entre partes; b) condenar a reclama 

a restituição das quantias pagas pela parte autora, devidamente corrigidas 

e acrescidas de juros de 1% ao mês desde a data do desembolso; c) 

condenar a reclamada a indenização por dano moral no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte promovente, devidamente 

corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

fixados desde a data da citação; E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, 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). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença 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 

____________________________________________________________

________________________________________________ SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000687-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE MENDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCISCO COBO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000687-59.2019.8.11.0018 

EMBARGANTE: MICHELE MENDES EMBARGADO: PEDRO FRANCISCO 

COBO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme 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, na forma do artigo 355, I do CPC, 
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posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de embargos de 

terceiro em que a parte embargante afirma que é proprietária do veículo 

FORD ECOSPORT XLS 1.6 FLEX, PLACA KAJ 6186, ano 2007, desde 

20/01/2019, não podendo ser o bem constrito em razão de não pertencem 

ao devedor. Ponderando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora, sendo a demanda 

procedente. Os embargos de terceiro é ação de conhecimento de rito 

especial, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que 

sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse em razão de 

decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo 

da ação e embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a 

consequente liberação do bem. Cabe ao embargante juntar aos autos 

prova sumária da posse e da sua qualidade de terceiro. Conforme se nota 

pelos documentos juntados na inicial, em especial os acostados em ID 

19779776 e 19779779, o embargante comprovou os requisitos do art. 674 

e 677 do NCPC. Além do mais, o carro foi encontrado na posse da 

embargante quando realizada a penhora. Demais disso, denota-se que a 

alienação do veículo em favor do embargante ocorreu em 20.01.2019, 

sendo que a decisão que determinou a penhora do automóvel foi proferida 

em 22.04.2019 e o cumprimento da decisão se deu em 30.04.2019 (id 

19851716), de modo que a época da aludida alienação não subsistia sobre 

o veículo qualquer restrição que pudesse macular o negócio entretido 

pelas partes. Neste sentido: “RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO 

QUANDO DA COMPRA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CANCELAMENTO DA 

RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAJUD. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS 

MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS.; Recurso Cível Nº 

71005334321, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/10/2015)” Imperioso mencionar 

que não havendo registro da restrição anterior, não há como opô-la a 

terceiro, prevalecendo, assim, a boa-fé da embargante. Sim, pois não 

subsistindo o registro da penhora ou de restrição judicial sobre o veículo 

ao tempo da alienação, competia aos embargados comprovar a má-fé da 

parte embargante, ônus processual que lhe cabia ao teor do art. 373, II, do 

CPC, como imperativo do próprio interesse, o que não ocorreu no caso 

concreto. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, 

inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados nestes embargos de terceiro, 

confirmando a liminar concedida para determinar o levantamento definitivo 

da restrição determinada nos autos nº 1000203-15.2017.811.0018 e 

inserida no veículo FORD ECOSPORT XLS 1.6 FLEX, PLACA KAJ 6186, 

ano 2007, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença 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 

____________________________________________________________

_____________________________________________ SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-69.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DE LISBOA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000169-69.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: JOAO GONCALVES DE LISBOA FILHO REQUERIDO: 

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, MOTO 

HONDA DA AMAZONIA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme 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, na forma do 

artigo 355, I do CPC, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de ação para entrega de coisa e danos morais, em que a parte 

autora afirma que logo após adquirir uma motocicleta das requeridas, esta 

apresentou problema saindo muita fumaça do escapamento e, mesmo 

após a limpeza e manutenção no veículo o defeito continuou, razão pela 

qual pugnou liminarmente pela entrega de outra motocicleta semelhante e 

reparação por dano moral. Antes da análise da liminar a parte autora 

informou que houve a substituição da motocicleta, restando prejudicada, 

permanecendo o tramite apenas quanto ao dano moral. Quanto às 

preliminares, passo a apreciar. MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, 

alegou preliminar de perda superveniente do objeto e incompetência 

absoluta do juizado especial, ante a necessidade de perícia, configurando 

complexidade da causa. MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva por ser 

apenas a comerciante do produto defeituoso. Alegou ainda ausência de 

interesse por ter permitido a análise do produto, o que acarretaria carência 

da ação. Por último, também alegou incompetência do juizado especial ante 

a necessidade de perícia técnica. A reclamada alegou em contestação, 

preliminar de ilegitimidade passiva, a qual desde logo afasto, uma vez que 

se trata in casu, de vício do produto, incidindo a regra do art. 18 do CDC. 

Tanto a fabricante quanto o comerciante do produto respondem 

solidariamente pelo vício do produto. Arguida ainda, a preliminar de 

incompetência deste Juizado por necessidade de perícia, que não 

procede, eis que há nos autos, elementos suficientes para julgamento, o 

que prescinde deste tipo de prova. Rejeito também a preliminar de falta de 

interesse, já que não há dúvida que a parte Autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não-espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade e utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que esta possui interesse processual. Analisadas 

as preliminares passo ao exame do mérito. Ponderando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora, sendo a demanda procedente. Nesse propósito, restou 

comprovado pela parte Reclamante que logo após retirar a motocicleta da 

concessionária esta apresentou defeito, lançando muita fumaça do 

escapamento, conforme ordem de serviço anexo aos autos no id 

18043978. Logo, resta demonstrada a verossimilhança das alegações da 

parte autora, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, por se tratar 

de relação de consumo, consoante o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, 

o que é perfeitamente admissível, já que somente a Reclamada podem 

produzir provas conclusivas quanto à lide. Entretanto, mesmo 

considerando essa inversão do ônus da prova, na qual cabiam as 

Reclamadas provarem a existência de fatos impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Reclamante (art. 373, inciso II, CPC/2015), observo 

que não lograram êxito em demonstrar qualquer hipótese de afastaria a 

sua responsabilidade pelo vicio da motocicleta nova, como caso fortuito, 

mau uso, etc. Tanto é verdade que as requeridas substituíram a 

motocicleta do autor por outra similar, com as mesmas características em 

razão do vicio apresentado, restando, portanto, procedente a pretensão 

inicial. Quanto ao dano moral, uma vez que os vícios da motocicleta foram 

sanados dentro do prazo legal, com a substituição do produto, isso não 
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afasta o dever de reparação dos danos morais, quando apresentados os 

requisitos da responsabilidade civil. De início, cumpre salientar que a 

responsabilidade civil em decorrência de má prestação de serviços é 

disciplinada pelas regras do Código de Defesa do Consumidor - Lei n° 

8.078/90. Tem-se que a responsabilidade civil nos casos decorrentes da 

prestação do serviço ao consumidor é de ordem objetiva, e desta forma 

responde o fornecedor e fabricante do produto pelos danos causados ao 

consumidor independentemente da existência de culpa. Consoante já 

mencionado, há também responsabilidade da fabricante do veículo, uma 

vez que se discute vícios em veículo zero quilômetro adquirido pela parte 

autora. Nas regras da responsabilidade civil, disciplinada pelo código de 

defesa do consumidor, tanto o fabricante quanto o fornecedor devem 

responder pelos danos causados aos seus clientes, salvo motivo de força 

maior, independentemente da existência de culpa, bastando a prova da 

conduta, do dano e do nexo de causalidade para surgir a obrigação de 

indenizar. A conduta neste caso é incontroversa, pois consoante prova 

exaustiva trazida nos autos, a motocicleta adquirida, zero quilometro, 

apresentou diversos problemas assim que saiu da concessionária, 

ensejando a busca recorrente da requerida por uma solução. No caso, 

apesar dos problemas terem sido solucionados, pela substituição de outra 

motocicleta zero km, esse fato obrigou a parte autora, adquirente de 

veículo novo, a comparecer várias vezes à concessionária para 

consertos e reparos, situação que demonstra a má-prestação dos 

serviços pela comerciante e fabricante, capaz de ensejar danos morais. 

Ademais, por mais de uma vez experimentou o aborrecimento de ter 

problemas com a motocicleta, que em tese deveria facilitar a sua vida, 

sendo que até mesmo correu perigo de que algo pior viesse a acontecer, 

uma vez que relatou utilizaria o veículo na estrada para se deslocar do 

trabalho. Desta forma, incontestável o dano moral, pois os transtornos 

experimentados pela parte autora superam o mero aborrecimento, visto 

que nenhuma pessoa adquire veículo novo para ter que retornar várias 

vezes à concessionária, dias após retirá-lo de lá, a fim de solucionar 

problemas que, normalmente, não ocorrem. Referida circunstância 

indubitavelmente trouxe abalo psíquico ao autor, que por certo se sentiu 

lesado em seu direito de não ser importunada ao adquirir um automóvel 

zero quilômetro, confiando que nada ocorreria. Neste sentido é a 

jurisprudência: APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – 

AFASTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA - DEFEITOS 

RECORRENTES EM VEÍCULO – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO 

POR NOVO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DO 

CDC – DEFEITO DEVIDAMENTE SANADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – 

VALOR MANTIDO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS 

CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. I- Nos termos do código o 

consumidor a responsabilidade da concessionária e da fabricante em 

casos de vícios no produto/serviço é solidária, podendo a parte demandar 

em face das duas, não sendo afastada a legitimidade passiva da 

concessionária. II. Não cabe a substituição do veículo por um idêntico zero 

quilômetros ou restituição do valor pago pelo consumidor, quando os 

vícios apresentados foram devidamente reparados dentro do prazo legal 

de 30 dias, não sendo considerado impróprio para uso, ainda que tenha 

reiteradas vezes apresentado problemas. III. Ainda que ausente o dano 

material, é possível a constatação dos requisitos da responsabilidade civil 

por danos morais, quando o consumidor de veículo zero quilometros 

necessita retornar por diversas vezes a concessionária para reparos. IV. 

Afastada preliminar. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 

(TJMS. Apelação Cível n. 0800828-07.2015.8.12.0008, Corumbá, 4ª 

Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 20/03/2019, p: 

22/03/2019) Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, 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 

autorizam a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia essa que considero mais justa e equânime ao presente caso, além 

de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 

a) CONDENAR solidariamente as promovidas ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, 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). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença 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 

A L V E S  M A I N A R D E S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ SENTENÇA HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. P.R.I.C. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-49.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000623-49.2019.8.11.0018. INTERESSADO: IRACEMA CRISTINA 

FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUARA Dispensado o 

relatório, nos termos da lei 9.099/95. Após detida análise dos autos, 

entendo que o pedido aviado é procedente. A pretensão da requerente é 

clara, e não visa revolver toda a sua situação funcional, como destaca a 

contestação, mas visa apenas dar cumprimento ao atual plano de carreira 

(LC 068/2009), que em seu art. 42 estabeleceu: “O Profissional da 

Educação Pública Municipal obterá progressão funcional, de um nível para 

outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de 

avaliação, observado o interstício de 03 (três) anos. § 1° para a primeira 

progressão o prazo será contado a partir da data em que se der o 

exercício do profissional no cargo ou do seu enquadramento”. Tanto é 

verdade, que a Portaria GP/N° 588/2014 (f. 45), de 11/12/2.014, concedeu 

a requerente a elevação de nível por tempo de serviço, já com base na LC 

068/2009. Sendo assim, não há que se falar em prescrição do fundo de 

direito, já que houve a elevação do nível da servidora, já com base na 

nova lei complementar, correspondente ao período de 09/07/2011 a 

09/07/2014. Com efeito, a Administração Pública deveria ter realizado nova 

elevação funcional após o interstício legal, que ocorreu em julho de 2017 

Em se tratando de ato omissivo continuado não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão somente de eventuais parcelas anteriores à 

propositura da ação. Afigura-se, portanto, ilegal o ato omissivo 

consistente em negar a elevação de nível, quando a servidora tenha 

cumprido os requisitos legais estampados no art. 42, § 1 da LC 068/2009. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido veiculado na 

exordial, condenando o município requerido a proceder a elevação de nível 

da requerente, tendo em vista do adimplemento das condições em 

07/2017. OUTROSSIM, condeno o requerido ao adimplemento de todos as 

verbas pagas, a menor, devidamente corrigidas monetariamente, 

decorrentes do ato omissivo, cujo valor deverá ser atingido em liquidação 

de sentença. Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do CPC. P.R.I.C. Em Juara/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 58303 Nr: 785-71.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeira Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 785-71.2013.811.0018 - Cód. 58303

Denunciada: Valdeira Rodrigues do Nascimento

 Imputação: Artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro

Vistos em correição,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Valdeira Rodrigues do Nascimento, dando-a como incurso nas penas do 

artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Infere-se dos autos que o processo e o prazo prescricional foram 

suspensos em 2015, em razão da não localização da acusada.

A ré de forma espontânea compareceu na secretaria e foi citada 

pessoalmente, apresentando em seguida resposta à acusação (fl. 75).

É O RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal que o juiz pode absolver 

sumariamente o réu quando constatado que os elementos trazidos 

configuram cabalmente a existência de causas de exclusão da ilicitude do 

fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime.

Logo, apenas verificando a presença de existência manifesta de causas 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, ou restando evidente que o 

fato não constitui crime, é que o juiz poderá absolver sumariamente, ou 

seja, sem que dê continuidade à instrução processual, com produção de 

provas, e apreciação de debates ou contraditas sobre fatos que 

demandem análise judicial.

No caso em tela, há indícios da existência do juízo de reprovação da 

conduta praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o 

recebimento da denúncia é justamente a justa causa para o seu 

oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a exigência de um 

lastro mínimo de provas para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o 

mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria do 

delito.

Ademais, a defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de 

absolvição sumária descritas no artigo 397 do CPP.

Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 2020, às 

18h00min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a 

defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição 

da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da 

audiência no juízo deprecado).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 02 de setembro de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALISOM BENTO DE SOUZA (REU)

ADRIELE AMANDA DA CUNHA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000266-82.2018.8.11.0025 

[Inadimplemento] AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REU: ADRIELE AMANDA DA 

CUNHA, WALISOM BENTO DE SOUZA VISTOS. Conforme se infere dos 

autos, a carta para citação da requerida Adriele enviada no endereço do 

município de Brasnorte/MT retornou com a indicação “não procurado” (Id. 

26017038). Nesse sentido, apesar de ser possível que a requerida tenha 

se mudado de domicílio, não é possível afirmar sem qualquer dúvida que 

esta situação ocorreu, na medida em que a informação da EBCT é 

genérica e lacônica, sendo necessária, portanto, a citação pessoal da 

requerida por oficial de justiça. Portanto, expeça-se mandado para citação 

da requerida Adriele Amanda da Cunha, cientificando o oficial de justiça da 

necessidade de declinar na certidão o endereço exato (logradouro, 

número e letra) em que a diligência foi cumprida. Caso a tentativa de 

citação por edital reste infrutífera, diante da não localização da requerida 

pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de informações pessoais criados 

como mecanismo de facilitação e celeridade processual, há que se 

concluir que a demandada realmente está em local incerto e não sabido. 

Desse modo, DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se 

expeça o necessário para cumprimento do ato citatório nos termos do 

artigo 257, CPC. Transcorrido o prazo de resposta e não havendo 

manifestação, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio a advogada Sônia Bispo Golo - 20.634/O, para que 

assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimada, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALISOM BENTO DE SOUZA (REU)

ADRIELE AMANDA DA CUNHA (REU)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO FERNANDES (AUTOR(A))

JOAO MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (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))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 
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APRESENTE OS MEMORIAIS NOS TERMOS DO ART. 364, § 2º DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000847-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI ELISA GROFF (REU)

EDSON LUIZ DE SIQUEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS 

AVISOS DE RECEBIMENTOS NEGATIVOS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001724-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO JACINTO PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTIAGO JANUNCIO OAB - PR57516 (ADVOGADO(A))

LAFAYETTE BRAZ DEUSDARA TOURINHO OAB - PR69858 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE OLIVEIRA DIAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001724-37.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): YAGO JACINTO PARREIRA REU: ANDRE DE OLIVEIRA DIAS 

VISTOS. Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm 

apresentado resultados mais eficientes na localização de informações 

sobre o endereço atualizado das partes, determino que a diligência 

requerida seja realizada por meio de tais ferramentas. Restando frutífera a 

providência, cite-se. Caso contrário, intime-se o exequente para se 

manifestar em 05 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-09.2017.8.11.0025

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:

FRANCISCO EUDAZIO DE LIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000299-09.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

EXECUTADO: FRANCISCO EUDAZIO DE LIRA VISTOS. Considerando que 

os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado resultados mais 

eficientes na localização de informações sobre o endereço atualizado das 

partes, determino que a diligência requerida seja realizada por meio de tais 

ferramentas. Restando frutífera a providência, cite-se. Caso contrário, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000255-82.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000255-82.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: CLEUNICE GONCALVES DA COSTA REQUERIDO: PEDRO 

ALVES DA SILVA V I S T O S. Nos termos do artigo 260, inciso II, do CPC, 

oficie-se ao Juízo deprecado para que complemente a missiva juntando 

aos autos cópia da petição inicial da ação de execução de alimentos, no 

prazo de 05 dias, sob pena de devolução do expediente. Após, 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Citação, penhora e avaliação; Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000611-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERY HELLEN BERGAMINI (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000611-19.2016.8.11.0025 

AUTOR(A): JOAO CARLOS DA SILVA REU: MERY HELLEN BERGAMINI 

VISTOS. Com relação ao pedido de citação por edital da requerida, 

entendo que a pretensão do autor não merece acolhimento. A citação por 

edital deve ser excepcional e admitida apenas quando não tiver sido 

possível outra forma de citação da parte. Observa-se que o autor não 

promoveu nenhuma diligência a fim de localizar o endereço atualizado da 

requerida, razão porque, indefiro, por ora, a citação por edital. Com este 

entendimento, corrobora o e. Tribunal de Justiça do Paraná, senão 

vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO NO ACÓRDÃO 

VERIFICADA.ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA.NULIDADE DA CITAÇÃO 

POR EDITAL.NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA 

LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 

DEVIDOS.PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS 

INFRINGENTES.01. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente 

tem cabimento depois de esgotadas todas as diligências possíveis quanto 

à localização do requerido, o que não ocorreu nos autos.02. Acolhida a 

exceção de pré-executividade, com extinção da execução, são cabíveis 

honorários de sucumbência.03. O prequestionamento é atendido pelo 

enfrentamento das questões trazidas pelas partes ao conhecimento do 

Tribunal.Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. 

(TJPR - 16ª C.Cível - EDC - 1102373-9/01 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - - 

J. 09.07.2014)) (grifos) Em prosseguimento ao feito, considerando que os 

sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado resultados mais 

eficientes na localização de informações sobre o endereço atualizado das 

partes, determino que a diligência requerida pelo credor seja realizada por 

meio de tais ferramentas. Restando frutífera a providência, cite-se. Caso 

contrário, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias. 

Sem prejuízo, considerando que a ausência do confinante Carlos Felipe 

dos Santos Gomes em sua residência era momentânea, promova-se sua 

citação, no endereço já diligenciado no Id. 21866950. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000629-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PEREIRA DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000629-06.2017.8.11.0025 [Dano 

Ambiental] AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DE JUINA REU: JONAS 

PEREIRA DOS SANTOS VISTOS. Conforme se infere dos autos, não foi 

possível localizar o requerido nos endereços encontrados pelos sistemas 

eletrônicos de pesquisa de informações pessoais criados como 

mecanismo de facilitação e celeridade processual, razão porque há que 
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se concluir que o demandado realmente está em local incerto e não 

sabido. Desse modo, DEFIRO o requerimento de citação ficta, 

determinando que se expeça o necessário para cumprimento do ato 

citatório nos termos do artigo 257, CPC. Transcorrido o prazo de resposta 

e não havendo manifestação, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio a advogada Hilonês Nepomuceno, 

OAB/MT 14764/O, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimada, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95484 Nr: 3775-14.2013.811.0025

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA, PROJETUS 

ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Processo nº 3775-14.2013.8.11.0025 – Código 95484

Requerente: Projetus Engenharia Comércio e Construções Ltda

Requerido: Banco do Brasil S/A

VISTOS,

 Cientifiquem-se as partes sobre retorno do feito da instância recursal e 

para se manifestarem sobre eventual cumprimento de sentença, no prazo 

de 5 dias.

Se inertes, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento para providências necessárias quanto ao recolhimento de 

eventuais custas e posterior arquivamento definitivo do feito, com as 

baixas e registros de praxe.

Às providências.

Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120747 Nr: 1855-97.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON BATISTA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1855-97.2016.811.0025 – Código 120747

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Vanderson Batista Simão

VISTOS,

Cuida-se de execução de título extrajudicial que tramita sem qualquer 

efetividade, ante a evidenciada dificuldade de localização de bens do 

devedor para satisfação do débito.

Depois de realizadas buscas de ativos financeiros, automóveis e 

patrimônio declarado aos órgãos fazendários, mesma a pesquisa pelo 

Infojud não indicou a existência de qualquer bem declarado pelo 

executado como integrante de seu patrimônio, formulou o autor pedido de 

expedição de ofício ao Detran/MT para que informe sobre a existência de 

comunicação de venda de veículo ao executado, isto é em que figure 

como comprador.

 Como é sabido, somente é possível a penhora de bens do executado, ou 

seja, de sua propriedade.

Relembre-se que posse e propriedade não se confundem, são institutos 

diferentes e conferem aos seus titulares direitos e deveres também 

diversos. Enquanto a posse é um estado de fato, caracterizada por quem 

exerce apenas algumas atribuições de proprietário, o dono exerce todas, 

inclusive a disposição plena da coisa.

Partindo dessa premissa, temos que ainda que exista registro de compra 

de veículo em nome do executado junto ao órgão de trânsito, a sua 

propriedade deverá ser provada, porque o simples fato de ter a posse do 

veículo não induz a presunção de propriedade do bem, o que é incabível 

na espécie.

Isto posto, indefiro o pedido formulado pelo credor para requisição de 

informação junto ao Detran/MT.

Intime-se o exequente para dar impulsionamento efetivo ao feito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921, 

do CPC.

Às providências.

Juína/MT, 27 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2060 Nr: 5356-79.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS, EUGÊNIO 

BARBOSA DOS SANTOS, BENEVENUTE PROCÓPIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS ROSA - OAB:3869, 

FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:4.862-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Processo nº 5356-79.2004.811.0025 – Código 2060

Exequente: Banco do Estado de Mato Grosso S/A

Executado: Leonardo José dos Santos e outros

VISTOS,

 Cuida-se de execução de título extrajudicial em trâmite há quase três 

décadas e na qual formulou o exequente pedido de penhora do veículo 

encontrado em nome do devedor Eugênio Barbosa dos Santos.

Considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do IAC n. 01/STJ, de que a ideia de prescrição intercorrente 

sempre esteve presente no ordenamento jurídico processual, porque é 

corolário lógico do princípio da estabilidade das relações jurídicas, e, 

sendo assim, porque a execução se iniciou antes da vigência do 

CPC/2015, as regras de prescrição são aquelas definidas no julgamento 

suso mencionado, isto é:

“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, 

conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, 

inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas 

hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada 

em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair 

interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional 

ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da 

norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de Competência n. 01, 

Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).

Portanto, intime-se o credor a se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente a partir desses critérios definidos na jurisprudência 

vinculante da Corte Cidadã, retornando os autos, ao depois, para análise 

do cabimento de extinção do crédito pela prescrição ou ter seu regular 

processamento.

Sem prejuízo, indefiro o pedido de penhora do bem localizado em nome do 

devedor Eugênio Barbosa dos Santos - fl. 213, porque sobre ele perdura 

gravame de alienação fiduciária, conforme extrato anexo.

Às providências.

Juína/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001625-33.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY MINARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAO JARDIM CARRASCOSSI (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO - 

HERDEIROS AUSENTES E INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS INVENTÁRIO Prazo do Edital: 30 (Trinta) Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO PETENGILL 

PROCESSO n. 1001625-33.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 50.000,00 

ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]

->INVENTÁRIO (39) HERDEIRO(S): Nome: ROSE MARY MINARDI, 

Endereço: FAZENDA SANTA ANA, LINHA 03, ZONA RURAL, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000. INVENTARIADO(A): Nome: ROMAO JARDIM 

CARRASCOSSI, Endereço: FAZENDA SANTA ANA, LINHA 03, ZONA 

RURAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

do(s) herdeiro(s) do ausente, acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo 

da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos 

presentes autos, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de pedido de abertura de inventário dos 

bens deixados por Romão Jardim Carrascossi, falecido em 06/09/2019, 

movido por sua convivente Rose Mary Minardi, distribuído no dia 

19/09/2019, com valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

DESPACHO/ DECISÃO: "VISTOS. [...] Na hipótese em análise, por meio da 

documentação carreada aos autos a demandante demonstrou sua 

condição de convivente com o de cujus ao tempo da sua morte, bem como 

que está na administração dos bens do espólio. Desta feita, não havendo 

indicação de elementos concretos que inviabilizem a administração do 

acervo hereditário pela companheira do inventariado, a qual está no ápice 

do rol indicado na legislação para a nomeação à inventariança, DECLARO 

aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de Romão Jardim 

Carrascossi, e nomeio inventariante Rose Mary Minardi, que deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, e apresentar as 

declarações nos 20 dias subsequentes, caso ainda não tenha 

apresentado. Intime-se a inventariante para que junte aos autos prova de 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, na 

inteligência do art. §5º, do 664, do CPC, havendo de ser observado o §4º 

do mesmo artigo. Feitas as primeiras declarações, proceda-se às citações 

previstas no artigo 626 do Código de Processo Civil. Às providências. 

FABIO PETENGILL. 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, MATHEUS RIBEIRO BATISTA PAINS, digitei. JUÍNA-MT, 03 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-15.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000113-15.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 03/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 3 de março de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000009-86.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA (AUTOR(A))

EMILIANA AREDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELESTE MASSOTTI (REU)

RODRIGO VANZELLA (REU)

DAVID VANZELLA (REU)

DORILDES VANZELLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO DE ID 28844275. JUÍNA, 03 de MARÇO de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 145104 Nr: 1806-51.2019.811.0025

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 316 de 557



1. MANTENHO a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

2. REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação, com 

as nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010519-83.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SERAFINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão (id. 29714021), no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001345-62.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a petição, id. 28880094 e seguintes, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR VIEIRA BERNACZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUEDES MEDRADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 

28157424), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000874-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MAVEL BORGES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 

28655179), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000983-60.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDO AUGOSTINHO DE SENA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 

28836338), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001548-24.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: LEANDRO OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, 

em que o requerente Leandro Oliveira Souza alega, em síntese, que teve 

seu nome negativado indevidamente pelo requerido Banco Bradesco S.A. 

Segundo o autor, ao tentar realizar compras a crédito no comércio local, 

acabou sendo surpreendido com a informação de ser devedor da 

importância de R$ 92,18, que estaria negativado nos órgãos de restrição 

ao crédito por registro encaminhado pelo banco requerido, mesmo sem 

nunca ter contratado com aludida pessoa jurídica. Por fim, aduz que em 

decorrência de tal negativação está impossibilitado de efetuar compras a 

prazo, razão por que, em sede emergencial, requer que a demandada seja 

compelida a retirar seu nome dos cadastros de restrição de crédito. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Malgrado o 

reclamado ter defendido a licitude da sua conduta, ao argumento de que o 

débito seria decorrente de um contrato estabelecido entre ele e o autor, 

não apresentou qualquer documento apto ou prova das suas afirmações 

desvencilhando-se do ônus que lhe competia. Ademais, em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar, de 

forma inconcussa, a origem da dívida, o que não logrou fazer o réu, ao 

contrário, apresentou defesa genérica e sem bases sólidas. Logo, resta 

incontroverso a falha na prestação dos serviços pelo reclamado ao 

inscrever o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito por débito 

indevido. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 

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”. 

Portanto, não remanescem dúvidas de que a conduta do reclamado é 

suficiente para caracterizar o dano moral, na medida em que o autor teve 

o crédito abalado. A par disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de 

que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral, independentemente, de prova de abalo 

à honra e à reputação sofrida pela parte. O entendimento jurisprudencial 

majoritário é indene de dúvidas acerca do dever de indenizar, no caso de 

negativação indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REEXAME DE 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1 - A indevida manutenção 

da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o 

direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos 

nocivos da negativação (STJ, AgRg no Ag 845.875/RN, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA). No que concerne 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 
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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 e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. 

No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação 

econômica dos litigantes entende adequada a fixação do dano moral de 

montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem se amolda 

à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, julgo 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) declarar a inexistência 

de relação jurídica entre o autor e o requerido, determinando a exclusão 

definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; (b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, os quais 

restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação/negativação ilícita da instituição financeira, devendo incidir juros de 

mora desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da 

fixação do quantum indenizatório, nos termos do entendimento sufragado 

pela Seção de Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MOREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS ZANELLA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001617-56.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: GERALDO MOREIRA DIAS REQUERIDO: COMERCIO DE 

MADEIRAS ZANELLA EIRELI - EPP PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais, em que o requerente Geraldo Moreira Dias alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pelo requerido 

Comércio de Madeiras Zanella Eireli-EPP. Afirma o autor que adquiriu 

produtos da empresa requerida, no valor total de R$ 966,89, a serem 

pagos em três prestações, no valor de R$ 322,30. Relata que efetuou o 

pagamento das primeiras parcelas no prazo e última, com vencimento em 

30/10/2018, adimpliu em 14/12/2018, o que resultou na inscrição do seu 

nome junto aos órgãos de restrição ao crédito pela requerida, em 

25/11/2018, já que, àquele tempo, a dívida estava vencida e inadimplida, 

mas, segundo afirma, mesmo após a quitação integral do débito, seu nome 

ainda permaneceu negativado pela requerida, razão porque, em sede 

emergencial, requereu que a requerida seja compelida a retirar seu nome 

dos cadastros de restrição ao crédito. Por fim, aduz que em decorrência 

de tal negativação está impossibilitado de efetuar compras a prazo, razão 

por que, em sede emergencial, requereu que a demandada seja compelida 

a retirar seu nome dos cadastros de restrição de crédito. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Malgrado o reclamado ter defendido a 

licitude da sua conduta, ao argumento de que o débito seria decorrente de 

um contrato estabelecido entre ele e o autor, não apresentou documento 

apto ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe 

competia, vez que reconheceu ter mantido a negativação do requerente 

mesmo após a quitação da dívida. Ademais, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar, de 

forma inconcussa, a procedência da negativação, o que não logrou fazer 

o réu, ao contrário, apresentou defesa genérica. Logo, resta 

incontroverso a falha na prestação dos serviços pelo reclamado ao 

inscrever o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito por débito 

indevido. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 

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”. 

Portanto, não remanescem dúvidas de que a conduta do reclamado é 

suficiente para caracterizar o dano moral, na medida em que o autor teve 

o crédito abalado. A par disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de 

que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral, independentemente, de prova de abalo 

à honra e à reputação sofrida pela parte. O entendimento jurisprudencial 

majoritário é indene de dúvidas acerca do dever de indenizar, no caso de 

negativação indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REEXAME DE 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1 - A indevida manutenção 

da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o 

direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos 

nocivos da negativação (STJ, AgRg no Ag 845.875/RN, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA). No que concerne 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 e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. 

No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação 

econômica dos litigantes entende adequada a fixação do dano moral de 

montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem se amolda 

à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, julgo 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) determinar a exclusão 

definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; (b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, os quais 

restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação/negativação ilícita da instituição financeira; (c) sobre o valor de 

indenização por danos morais incidirão juros de mora de 1% a.m. e 

correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MOREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS ZANELLA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001617-56.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: GERALDO MOREIRA DIAS REQUERIDO: COMERCIO DE 

MADEIRAS ZANELLA EIRELI - EPP PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais, em que o requerente Geraldo Moreira Dias alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pelo requerido 

Comércio de Madeiras Zanella Eireli-EPP. Afirma o autor que adquiriu 

produtos da empresa requerida, no valor total de R$ 966,89, a serem 

pagos em três prestações, no valor de R$ 322,30. Relata que efetuou o 

pagamento das primeiras parcelas no prazo e última, com vencimento em 

30/10/2018, adimpliu em 14/12/2018, o que resultou na inscrição do seu 

nome junto aos órgãos de restrição ao crédito pela requerida, em 

25/11/2018, já que, àquele tempo, a dívida estava vencida e inadimplida, 

mas, segundo afirma, mesmo após a quitação integral do débito, seu nome 

ainda permaneceu negativado pela requerida, razão porque, em sede 

emergencial, requereu que a requerida seja compelida a retirar seu nome 

dos cadastros de restrição ao crédito. Por fim, aduz que em decorrência 

de tal negativação está impossibilitado de efetuar compras a prazo, razão 

por que, em sede emergencial, requereu que a demandada seja compelida 

a retirar seu nome dos cadastros de restrição de crédito. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Malgrado o reclamado ter defendido a 

licitude da sua conduta, ao argumento de que o débito seria decorrente de 

um contrato estabelecido entre ele e o autor, não apresentou documento 

apto ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe 

competia, vez que reconheceu ter mantido a negativação do requerente 

mesmo após a quitação da dívida. Ademais, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar, de 

forma inconcussa, a procedência da negativação, o que não logrou fazer 

o réu, ao contrário, apresentou defesa genérica. Logo, resta 

incontroverso a falha na prestação dos serviços pelo reclamado ao 

inscrever o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito por débito 

indevido. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 

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”. 

Portanto, não remanescem dúvidas de que a conduta do reclamado é 

suficiente para caracterizar o dano moral, na medida em que o autor teve 

o crédito abalado. A par disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de 

que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral, independentemente, de prova de abalo 

à honra e à reputação sofrida pela parte. O entendimento jurisprudencial 

majoritário é indene de dúvidas acerca do dever de indenizar, no caso de 

negativação indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REEXAME DE 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1 - A indevida manutenção 

da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o 

direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos 

nocivos da negativação (STJ, AgRg no Ag 845.875/RN, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA). No que concerne 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 e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. 

No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação 

econômica dos litigantes entende adequada a fixação do dano moral de 

montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem se amolda 

à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, julgo 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) determinar a exclusão 

definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; (b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, os quais 

restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação/negativação ilícita da instituição financeira; (c) sobre o valor de 

indenização por danos morais incidirão juros de mora de 1% a.m. e 

correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA BARTOCZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001623-63.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA, MARCIA 

BARTOCZ REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A PROPOSTA DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

em que alega os autores, que no retorno de uma viagem turística, tiveram 

danos morais em decorrência de problemas mecânicos apresentados pela 

aeronave o voo partiria com atraso, consistindo num atraso de 

praticamente dezoito horas na viagem dos autores. A requerida, por sua 

vez alega em sede de contestação que no dia do voo da parte 

Requerente, aconteceu um problema técnico na aeronave, ou seja, um 

imprevisto de manutenção e após a verificação do problema pela equipe 

responsável, foi informado que o voo não iria partir no horário programado 

inicialmente, haja vista a prioridade pela segurança dos passageiros e 

tripulação, bem como alega ter prestado toda assistência no sentido de 

reacomodar as partes em outro voo, além de auxílio com hospedagem e 

alimentação. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, 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. 

Cumpre ressaltar que, no caso em análise, ainda que se considerasse o 

atraso no voo, seja pela falta de prévio aviso ou por força maior, os danos 

morais não restaram configurados, não desbordando a narrativa da inicial 

do simples aborrecimento comum na vida cotidiana e nas relações 

comerciais, inexistindo, na espécie, qualquer ofensa à honra ou 

personalidade dos autores, ensejadora de indenização dessa natureza. 

Atentando-se, pois, para o que se entende a jurisprudência: “Para a 

justificação do dano moral, não basta a simples atividade danosa, mas a 

existência de menoscabo, de sofrimento humano, de atentado à reputação 

da vitima, situação inocorrente na hipótese. (Extinto Segundo Tribunal de 

Alçada Civil, apelação sem revisão nº 705.166-00/4, relator atual 

Desembargador Gilberto dos Santos).” Entre as particularidades a serem 

observadas para comprovar a existência do dano, destaca-se o tempo 

que a companhia aérea levou para solucionar o problema, se ela ofereceu 

alternativas para melhor atender os passageiros, se foram prestadas 

informações claras e precisas, a fim de amenizar os desconfortos 

inerentes à situação, se foi oferecido suporte material, como alimentação e 

hospedagem, conforme entendimento da ministra Nancy Andrighi, no 

julgamento do REsp 1.584.465: "Na hipótese, não foi invocado nenhum fato 
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extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do 

recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral 

indenizável", concluiu. Desta feita, não há que se falar em aplicação de 

danos morais, pois não restou comprovado os danos alegados e a 

responsabilidade da requerida pelo imprevisto de manutenção na 

aeronave. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. HALINE TURINO 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001623-63.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA, MARCIA 

BARTOCZ REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A PROPOSTA DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

em que alega os autores, que no retorno de uma viagem turística, tiveram 

danos morais em decorrência de problemas mecânicos apresentados pela 

aeronave o voo partiria com atraso, consistindo num atraso de 

praticamente dezoito horas na viagem dos autores. A requerida, por sua 

vez alega em sede de contestação que no dia do voo da parte 

Requerente, aconteceu um problema técnico na aeronave, ou seja, um 

imprevisto de manutenção e após a verificação do problema pela equipe 

responsável, foi informado que o voo não iria partir no horário programado 

inicialmente, haja vista a prioridade pela segurança dos passageiros e 

tripulação, bem como alega ter prestado toda assistência no sentido de 

reacomodar as partes em outro voo, além de auxílio com hospedagem e 

alimentação. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, 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. 

Cumpre ressaltar que, no caso em análise, ainda que se considerasse o 

atraso no voo, seja pela falta de prévio aviso ou por força maior, os danos 

morais não restaram configurados, não desbordando a narrativa da inicial 

do simples aborrecimento comum na vida cotidiana e nas relações 

comerciais, inexistindo, na espécie, qualquer ofensa à honra ou 

personalidade dos autores, ensejadora de indenização dessa natureza. 

Atentando-se, pois, para o que se entende a jurisprudência: “Para a 

justificação do dano moral, não basta a simples atividade danosa, mas a 

existência de menoscabo, de sofrimento humano, de atentado à reputação 

da vitima, situação inocorrente na hipótese. (Extinto Segundo Tribunal de 

Alçada Civil, apelação sem revisão nº 705.166-00/4, relator atual 

Desembargador Gilberto dos Santos).” Entre as particularidades a serem 

observadas para comprovar a existência do dano, destaca-se o tempo 

que a companhia aérea levou para solucionar o problema, se ela ofereceu 

alternativas para melhor atender os passageiros, se foram prestadas 

informações claras e precisas, a fim de amenizar os desconfortos 

inerentes à situação, se foi oferecido suporte material, como alimentação e 

hospedagem, conforme entendimento da ministra Nancy Andrighi, no 

julgamento do REsp 1.584.465: "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", concluiu. Desta feita, não há que se falar em aplicação de 

danos morais, pois não restou comprovado os danos alegados e a 

responsabilidade da requerida pelo imprevisto de manutenção na 

aeronave. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. HALINE TURINO 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001494-58.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: IVANILDE BEZERRA PEREIRA REQUERIDO: REDECARD S/A 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com pedido indenização por danos materiais e morais, por 

meio da qual pretende a autora o recebimento dos valores decorrentes da 

venda de serviços e produtos que alega ter sido retido pela ré 

indevidamente. Segundo a inicial, a autora teria firmado contrato com a ré 

para utilização de máquina de cartão do sistema REDE, a fim de possibilitar 

aos clientes maior comodidade para pagamento dos serviços e produtos 

adquiridos em seu estabelecimento comercial. Relata que ficou ajustado 

com a ré, por meio de seu representante, que os valores das vendas 

seriam repassados a ela no prazo de até 30 dias mediante depósito em 

conta bancária indicada, no entanto, não foi o que ocorreu e, mesmo após 

realizado contato para sanar o problema, cuja resposta foi positiva de que 

no prazo convencionado o repasse aconteceria, já teriam passados mais 

de seis meses e até o ajuizamento da ação nada havia sido depositado 

pela administradora da máquina de cartão. Diante destes fatos, pleiteia que 

seja a ré compelida a lhe restituir os valores recebidos por meio das 

operações de crédito e débito. O requerido, por sua vez alega em sede de 

contestação que a requerente não apresentou provas suficientes para 

comprovar todo o crédito peticionado, e que tentou contato com a parte 

autora com o intuito de realizar acordo antecipadamente, no entanto, não 

logrou êxito em localizá-la. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, 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. Primeiramente é relevante destacar que, malgrado a 

requerida ter defendido que a requerente trouxe poucas provas aos 

autos, por sua vez, não apresentou documento plausível apto ou prova 

das suas afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe competia, não 

provando se quer ter cumprido com o crédito apontado pela requerente no 

valor de R$ 804,00. É evidente que incumbe à empresa ré o ônus de 

comprovar a efetivo pagamento, vez que mesmo que supostamente a 

reclamante teria a receber apenas os valores comprovados na inicial, o 

reclamado não comprovou se quer o pagamento dessas, o que pululan 

dúvidas referente ao repasse. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 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”. Portanto, não remanescem dúvidas de que a 

conduta do reclamado é suficiente para caracterizar o dano moral, na 

medida em que a autora não recebeu o repasse de valores que teria 

utilizado na máquina de cartões. Neste sentido tem se posicionado a 
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jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO. VENDAS A CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

REPASSE DOS VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 

DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO RÉU. PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1) Segundo a sistemática processual civil, 

o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

daquele(artigo 373, I e II, do CPC/2015). 2) Estando demonstrada a 

realização de vendas a crédito pelo estabelecimento comercial e não 

comprovando a administradora do cartão a ocorrência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo ao direito do autor, impõe-se a manutenção da 

sentença que julgou procedente a ação de cobrança. Apelação Cível 

1.0024.13.100993-8/001 - 1009938-39.2013.8.13.0024 (1) Data de 

julgamento: 27/09/2017. Desta feita, há que se falar em indenização por 

danos morais, pois a falha na prestação de serviços ao não repassar os 

valores decorrentes de pagamentos de cartões de crédito e débito a 

requerente deixa indubitável a má fé da requerida. Posta a questão 

nesses termos, cabe, tão-somente, arbitrar o quantum indenizatório, o que 

deve ser feito de modo prudente e razoável, para não servir de estímulo à 

portentosa indústria de demandas que diariamente desembocam no 

Judiciário à procura de indenizações milionárias, e nem tampouco deixe de 

reprimir, sancionar, desaprovar a prática de comportamentos negligentes 

e danosos, perpetrados cotidianamente por aqueles que atuam no 

mercado consumidor. Nesse diapasão, pelo fato da requerida não 

comprovar o crédito no valor total de R$ 4.800,00, nem comprovação dos 

lucros cessantes, há que se conjeturar parcialmente válida a versão posta 

na inicial pela indenização por danos materiais. Fixada essa ideia, 

demonstrado a ilegalidade dos atos praticados pelo Requerido, evidente o 

dever de ressarcir os valores usurpados da Requerente, com suas 

devidas atualização de juros e correções no valor de R$ 804,00 

(oitocentos e quatro reais), atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral de montante indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que bem 

se amolda à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) 

condenar o requerido ao pagamento de restituição do valor de R$ 804,00, 

e por danos morais, os quais restam fixados no valor de R$ 2.000,00, que 

se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais 

causados pela ação ilícita da instituição financeira; (b) sobre o valor de 

restituição incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo 

INPC desde a ocorrência do evento danoso; (c) declarar rescindido o 

contrato de credenciamento do sistema REDE celebrado entre as partes. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 2 de março de 2020. HALINE TURINO Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 2 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001494-58.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: IVANILDE BEZERRA PEREIRA REQUERIDO: REDECARD S/A 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com pedido indenização por danos materiais e morais, por 

meio da qual pretende a autora o recebimento dos valores decorrentes da 

venda de serviços e produtos que alega ter sido retido pela ré 

indevidamente. Segundo a inicial, a autora teria firmado contrato com a ré 

para utilização de máquina de cartão do sistema REDE, a fim de possibilitar 

aos clientes maior comodidade para pagamento dos serviços e produtos 

adquiridos em seu estabelecimento comercial. Relata que ficou ajustado 

com a ré, por meio de seu representante, que os valores das vendas 

seriam repassados a ela no prazo de até 30 dias mediante depósito em 

conta bancária indicada, no entanto, não foi o que ocorreu e, mesmo após 

realizado contato para sanar o problema, cuja resposta foi positiva de que 

no prazo convencionado o repasse aconteceria, já teriam passados mais 

de seis meses e até o ajuizamento da ação nada havia sido depositado 

pela administradora da máquina de cartão. Diante destes fatos, pleiteia que 

seja a ré compelida a lhe restituir os valores recebidos por meio das 

operações de crédito e débito. O requerido, por sua vez alega em sede de 

contestação que a requerente não apresentou provas suficientes para 

comprovar todo o crédito peticionado, e que tentou contato com a parte 

autora com o intuito de realizar acordo antecipadamente, no entanto, não 

logrou êxito em localizá-la. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, 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. Primeiramente é relevante destacar que, malgrado a 

requerida ter defendido que a requerente trouxe poucas provas aos 

autos, por sua vez, não apresentou documento plausível apto ou prova 

das suas afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe competia, não 

provando se quer ter cumprido com o crédito apontado pela requerente no 

valor de R$ 804,00. É evidente que incumbe à empresa ré o ônus de 

comprovar a efetivo pagamento, vez que mesmo que supostamente a 

reclamante teria a receber apenas os valores comprovados na inicial, o 

reclamado não comprovou se quer o pagamento dessas, o que pululan 

dúvidas referente ao repasse. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 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”. Portanto, não remanescem dúvidas de que a 

conduta do reclamado é suficiente para caracterizar o dano moral, na 

medida em que a autora não recebeu o repasse de valores que teria 

utilizado na máquina de cartões. Neste sentido tem se posicionado a 

jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO. VENDAS A CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

REPASSE DOS VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 

DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO RÉU. PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1) Segundo a sistemática processual civil, 

o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

daquele(artigo 373, I e II, do CPC/2015). 2) Estando demonstrada a 

realização de vendas a crédito pelo estabelecimento comercial e não 

comprovando a administradora do cartão a ocorrência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo ao direito do autor, impõe-se a manutenção da 

sentença que julgou procedente a ação de cobrança. Apelação Cível 

1.0024.13.100993-8/001 - 1009938-39.2013.8.13.0024 (1) Data de 

julgamento: 27/09/2017. Desta feita, há que se falar em indenização por 

danos morais, pois a falha na prestação de serviços ao não repassar os 

valores decorrentes de pagamentos de cartões de crédito e débito a 

requerente deixa indubitável a má fé da requerida. Posta a questão 

nesses termos, cabe, tão-somente, arbitrar o quantum indenizatório, o que 

deve ser feito de modo prudente e razoável, para não servir de estímulo à 

portentosa indústria de demandas que diariamente desembocam no 

Judiciário à procura de indenizações milionárias, e nem tampouco deixe de 

reprimir, sancionar, desaprovar a prática de comportamentos negligentes 

e danosos, perpetrados cotidianamente por aqueles que atuam no 

mercado consumidor. Nesse diapasão, pelo fato da requerida não 

comprovar o crédito no valor total de R$ 4.800,00, nem comprovação dos 

lucros cessantes, há que se conjeturar parcialmente válida a versão posta 

na inicial pela indenização por danos materiais. Fixada essa ideia, 

demonstrado a ilegalidade dos atos praticados pelo Requerido, evidente o 

dever de ressarcir os valores usurpados da Requerente, com suas 

devidas atualização de juros e correções no valor de R$ 804,00 

(oitocentos e quatro reais), atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral de montante indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que bem 

se amolda à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, 
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julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) 

condenar o requerido ao pagamento de restituição do valor de R$ 804,00, 

e por danos morais, os quais restam fixados no valor de R$ 2.000,00, que 

se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais 

causados pela ação ilícita da instituição financeira; (b) sobre o valor de 

restituição incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo 

INPC desde a ocorrência do evento danoso; (c) declarar rescindido o 

contrato de credenciamento do sistema REDE celebrado entre as partes. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 2 de março de 2020. HALINE TURINO Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 2 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010003-92.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIR JOSE DOURADO (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:

OI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (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 JUÍNA Processo: 8010003-92.2015.8.11.0025. 

EXEQUENTE: DALMIR JOSE DOURADO EXECUTADO: OI S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença e que tem como parte 

demandada a operadora de telefonia OI, sabidamente em recuperação 

judicial em que já foi expedida a certidão de crédito ao exequente. Deste 

modo e porque a execução de título judicial no procedimento sumaríssimo, 

como no processo de conhecimento, não se sujeita a incidência de 

honorários sucumbenciais e sendo fato indiscutível que em Assembleia 

Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a 

serem adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20/06/2016) e extraconcursais (fato gerador 

constituído após de 20/06/2016), nos processos que as empresas do 

Grupo OI/TELEMAR figuram como parte, e estando o crédito em comento 

sujeito ao regime concorrencial e já tendo sido expedida a certidão de 

crédito e, por ser impossível o prosseguimento desta ação perante este 

juizado, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os 

presentes autos sem julgamento do mérito. Transitada em julgado da 

sentença, arquivem-se os presentes autos. P. I. C. Às providências. 

Juína-MT, 19 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 19 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010003-92.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIR JOSE DOURADO (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:

OI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (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 JUÍNA Processo: 8010003-92.2015.8.11.0025. 

EXEQUENTE: DALMIR JOSE DOURADO EXECUTADO: OI S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença e que tem como parte 

demandada a operadora de telefonia OI, sabidamente em recuperação 

judicial em que já foi expedida a certidão de crédito ao exequente. Deste 

modo e porque a execução de título judicial no procedimento sumaríssimo, 

como no processo de conhecimento, não se sujeita a incidência de 

honorários sucumbenciais e sendo fato indiscutível que em Assembleia 

Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a 

serem adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20/06/2016) e extraconcursais (fato gerador 

constituído após de 20/06/2016), nos processos que as empresas do 

Grupo OI/TELEMAR figuram como parte, e estando o crédito em comento 

sujeito ao regime concorrencial e já tendo sido expedida a certidão de 

crédito e, por ser impossível o prosseguimento desta ação perante este 

juizado, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os 

presentes autos sem julgamento do mérito. Transitada em julgado da 

sentença, arquivem-se os presentes autos. P. I. C. Às providências. 

Juína-MT, 19 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 19 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100489 Nr: 1732-70.2014.811.0025

 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: ELIZANGELA MARIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLE PINTO ANTONELLO - 

OAB:RS-95.490, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 1732-70.2014.8.11.0025 (Cód. 100489)

Exequente: Elizangela Maria Borges

 Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS ETC.

 Cuida-se de cumprimento de sentença cominatória de obrigação de fazer, 

que impôs ao Estado de Mato Grosso, o dever de assegurar prestação 

integral dos serviços de saúde necessitados pela autora para tratamento 

de enfermidade neurológica (cefaleia crônica) diagnosticada ao tempo do 

ajuizamento da ação.

Conforme se dessume dos autos, apesar de haver determinação de 

intimação do Estado de Mato Grosso para cumprimento voluntário da 

obrigação exequenda (fl. 104), até a presente data tal providência não foi 

atendida pelo Juízo.

 Outrossim, há que se observar que apesar do documento de fls. 23, 

indicar a existência de solicitação médica para regulação de consulta com 

médico neurologista em favor da autora, é certo que não há nos autos 

qualquer comprovação de que tal providência foi efetivamente realizada.

Nesses moldes, determino a intimação do ente estatal requerido para que 

cumpre voluntariamente a sentença prolatada, com o objetivo de fornecer 

à autora consulta com médico neurologista e os procedimentos correlatos, 

bem como informe a este Juízo se o encaminhamento de fls. 23 está 

devidamente regulado no sistema SISREG, no prazo de 10 dias, sob pena 

de bloqueio de verbas públicas para garantia da execução da ordem 

cominatória.

 Ainda, oficie-se ao Município de Juína para que informe, no prazo de 10 
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dias, se há atendimento com médico neurologista na rede municipal de 

saúde desta urbe, bem como se em caso de necessidade há possibilidade 

de assegurar a autora o translado e permanência no município de Cuiabá 

para tratamento da condição médica.

Transcorrido o prazo retro, independentemente de manifestação, tornem 

os autos conclusos para deliberações.

 Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000794-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

ALESSANDRO ANTONIO MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

moradores da casa (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

 

JUNTADA DE INFORMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001594-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTINA BLANCO ONORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001594-55.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): EVA CRISTINA BLANCO ONORATO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001801-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA 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 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001801-54.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CRISTINA APARECIDA DO PRADO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002905-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURIACO CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002905-81.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: MURIACO 

CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos. De pronto, chamo o feito à ordem, haja 

vista que, a despeito de se tratar de ação de execução de título 

extrajudicial, todo o desenrolar se deu como se fosse ação de 

conhecimento. Assim, preenchidos os requisitos do art. 815 do CPC, 

RECEBO o pedido de execução. INTIME-SE a parte contrária, na pessoa do 

seu representante judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

a obrigação nos exatos termos do contrato executado, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo comprovar 

documentalmente nos autos, sem prejuízo de eventual conversão em 

perdas e danos, nos termos do art. 816, do CPC ou satisfação por 

terceiros, conforme autoriza o art. 817 do mesmo diploma legal. Com o 

transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

satisfação da obrigação. Após, considerando que a obrigação ora 

executada tem relação com ação intentada pelo Ministério Público 

Estadual, dê-se VISTA dos autos a referido órgão para manifestar, em 

igual prazo. Empós, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002937-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA CRUZ (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 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002937-86.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MANOEL DE SOUZA CRUZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Previdenciária de 

Concessão de Aposentadoria Especial” proposta por Manoel de Souza 

Cruz em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada, 

para a imediata implantação do benefício previdenciário de aposentadoria 

por tempo de contribuição, e ao final, a total procedência da demanda, a 
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fim de ver confirmada a tutela antecipada. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 22221267/22221775. Recebida a inicial em id nº 

22316888, fora determinada a citação da demandada, com o indeferimento 

da tutela antecipada. Devidamente citada, a Autarquia demandada 

contestou o feito em id nº 23154859. Impugnação à contestação acostada 

em id nº 24158356. Em id nº 24233275 fora determinada a intimação das 

partes para especificarem provas que ainda pretendem produzir. A autora 

pugnou pela produção de provas testemunhais em id nº 24455423. Vieram 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

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. Pois bem. Depreende-se dos autos que a questão encartada 

repousa sobre o preenchimento da autora quanto aos requisitos para 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Requer ainda a 

conversão do seu tempo especial em comum, para assim ser o total 

contabilizado para sua aposentadoria por tempo de contribuição. Para 

tanto, a Lei 9.032/95 traz que: “Art. 57. A aposentadoria especial será 

devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que 

tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou 

a integridade física durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) 

anos, conforme a lei. § 1º A aposentadoria especial. (observado o 

disposto no art. 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício. § 3º A concessão da 

aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, 

perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do tempo de trabalho 

permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo 

fixado. § 4º O segurado (deverá comprovar, além do tempo de trabalho, 

exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 

associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física., pelo 

período exigido para à concessão do benefício. § 5º O tempo de trabalho 

exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser 

consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, 

após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade 

comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e 

Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. § 6º É 

vedado ao segurado aposentado nos termos deste artigo continuar no 

exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos agentes nocivos 

constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.” Analisando 

detidamente os autos, mais especificamente os documentos de id nº 

22221518/22221752, tem-se que o autor laborou nos períodos de 

02/05/1988 até 30/07/2019, como soldador, categoria essa que se 

enquadra no rol das profissões sujeitas a periculosidade e insalubridade. 

Pois bem. Ocorre que, até o advento da Lei nº 9.032/95, bastava o 

enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria 

profissional a que pertencia o trabalhador, contudo, com a promulgação da 

referida Lei passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, 

para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de 

formulário específico. Ainda na mesma toada, com a edição da Medida 

Provisória nº 1.523, de 11.10.1996, com sua vigência em 14.10.1996, 

tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a 

corroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 

8030. Assim, deverá o autor, a partir de 11.10.1996, comprovar através 

de laudo técnico e formulários SB 40 ou DSS 8030, que as suas atividades 

profissionais a partir do mencionado marco o sujeitaram à periculosidade 

ou insalubridade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DA. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. CONVERSÃO 

DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. - A lei previdenciária, ao exigir início 

razoável de prova material, não viola a legislação processual, pois o artigo 

400 do Código de Processo Civil preceitua ser sempre válida a prova 

testemunhal, desde que a lei não disponha de forma diversa. - Início de 

prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o 

reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. - A atividade 

rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser 

considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de 

recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de 

carência. - Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem 

sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou 

perigosas. - Para o trabalho exercido até o advento da Lei nº 9.032/95, 

bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a 

categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes 

nocivos constantes nos róis dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, cuja 

relação é considerada como meramente exemplificativa. - Com a 

promulgação da Lei nº 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição 

aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da 

função, através de formulário específico, nos termos da lei. - Somente 

após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornou-se legitimamente 

exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações 

constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030. - Conversão do tempo 

especial em comum. Possibilidade. Lei nº 6.887/80, mantida pela Lei nº 

8.213/91 (art. 57, § 5º), regulamentada pela Lei nº 9.711/98 e pelo Decreto 

nº 2.782/98. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Legislação 

aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do 

momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as 

condições legais necessárias. - O Decreto nº 53.831/64, no código 2.4.4 

do quadro anexo, e o Decreto nº 83.080/79, no código 2.4.2 do anexo II, 

caracterizam a categoria profissional de motorista de ônibus e de 

caminhões de carga como atividade especial, com campo de aplicação 

correspondente ao transporte urbano e rodoviário - Adicionando-se ao 

tempo de atividade rural e especial, ora reconhecidos, o período 

considerado pela entidade autárquica por ocasião da concessão do 

benefício, o autor perfaz 35 anos, 04 meses e 12 até 25/02/1998 (DER), 

fazendo jus à majoração do coeficiente da aposentadoria por tempo de 

serviço para 100% do salário-de-benefício. - Termo inicial da revisão deve 

coincidir com a data de início do benefício, pois comprovado que os 

formulários foram juntados por ocasião do requerimento administrativo. - 

Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da 

legislação previdenciária, bem como da Resolução nº 134, de 21 de 

dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual 

de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. - 

Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a 

partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A 

partir da vigência do novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, deverão ser 

computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por 

cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1º de julho de 

2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a 

expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009. - Apelação e remessa oficial parcialmente 

providas, para modificar os critérios de incidência da correção monetária e 

dos juros de mora, nos termos da fundamentação supra. (TRF-3 - AC: 

3074 SP 0003074-38.2008.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 10/02/2014, 

OITAVA TURMA)” Volvendo os olhos à documentação supracitada, temos 

que o requerente tem devidamente comprovado o período de 02/05/1988 

até 11/10/1996 como atividade especial. Em continuidade, o tempo de 

atividade especial declarado de 12/10/1996 a 30/07/2019 não é 

presumidamente considerada insalubre e de periculosidade como as antes 

da promulgação da lei 9.032/95, devendo ser comprovada através de 

laudo pericial e constar tais informações em formulários SB 40 ou DSS 

8030. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor não trouxe 

aos autos qualquer laudo ou documento que atestasse a periculosidade 

e/ou insalubridade da sua atividade declarada dos períodos supracitados. 

Assim, considerando a documentação constante nos autos, restou 

devidamente comprovado que o autor exerceu atividade especial por 03 

(três) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias. Vejamos o que traz o 

Decreto 83.080/79 quanto ao tempo de carência para aposentadoria: “Art. 

60. A aposentadoria especial é devida ao segurado que, contando no 

mínimo 60 (sessenta) contribuições mensais, tenha trabalhado em 

atividade profissionais perigosas, insalubres ou penosas, desde que: I - a 

atividade conste dos quadros que acompanham este Regulamento, como 

Anexos I e II; II - o tempo de trabalho, conforme os mencionados quadros, 

seja no mínimo de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos. § 1º 

Considera-se tempo de trabalho, para os efeitos deste artigo: a) o período 

ou períodos correspondentes a trabalho permanente e habitualmente 

prestado em atividades constantes dos Quadros a que se refere este 

artigo, contados também os períodos em que o segurado tenha estado em 

gozo de benefício por incapacidade decorrente do exercício atividades; b) 

o período ou períodos em que o trabalhador integrante de categoria 
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profissional incluída nos Quadros a que se refere este artigo se licenciar 

do emprego ou atividade, para exercer cargos de administração ou 

representação sindical. § 2º Quando o segurado tiver trabalhado em duas 

ou mais atividades penosas, insalubres ou perigosas, sem completar em 

qualquer delas o prazo mínimo que lhe corresponda para fazer jus à 

aposentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas 

atividades e atividades comuns, os respectivos períodos serão somados, 

aplicada a Tabela de Conversão seguinte : ATIVIDADES A CONVERTER 

MULTIPLICADORES PARA 15 PARA 20 PARA 25 PARA 30 DE 15 ANOS 1 

1,33 1,67 2 DE 20 ANOS 0,75 1 1,25 1,5 DE 25 ANOS 0,6 0,8 1 1,2 DE 30 

ANOS 0,5 0,67 0,83 1 Ocorre que, para ser promovida a conversão do 

tempo de atividade especial em comum, nos termos da tabela constante no 

art. 60, §2º do Decreto 83.080/79 acima colacionada, é necessário que o 

autor tenha desenvolvido a atividade especial por no mínimo 15 (quinze) 

anos, sendo que este Juízo ao proceder a somatório dos períodos 

devidamente comprovados, chegou ao total de apenas 03 (três) anos, 01 

(um) mês e 28 (vinte e oito) dias de atividade, sendo impossível proceder à 

conversão pleiteada. Assim, entrementes devidamente comprovado o 

labor especial, chegou-se apenas ao número de 03 (três) anos, 01 (um) 

mês e 28 (vinte e oito) dias de serviço, não sendo devida a conversão 

para atividade comum, tampouco a aposentadoria por tempo de 

contribuição. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria 

por tempo de contribuição formulado por Manoel Souza Cruz contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 486, I, do Código de Processo Civil. 

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. Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001985-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. P. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001985-44.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARIA EDILAINE DOS SANTOS BORGUILHA EXECUTADO: 

ZENALDO PEREIRA MACEDO Vistos. Reportam-se os autos de 

“CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

DE PENSÃO ALIMENTÍCIA” proposta por MARIA EDUARDA BORQUILHA 

MACEDO, representada por sua genitora, a Sr.ª MARIA EDILAINE DOS 

SANTOS BORQUILHA, em desfavor de ZENALDO PEREIRA MACEDO, 

todos devidamente qualificados. Entre um ato e outro, os doutos 

causídicos atuantes no feito manifestaram pela extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento do respectivo alvará de pagamento referente a 

honorários sucumbenciais (id. 29051631), como se vê de id. 29600620. 

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 fora expedido o respectivo 

alvará do valor perscrutado pela autora nos autos em voga. Demais disto, 

vê-se, também que a autor quedou-se silente quando instada a se 

manifestar acerca do referido alvará. Razão porque, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial é medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante a quitação integral do 

crédito exequendo, nos termos do o art. 924, II, e art. 925 do CPC. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão. SEM CUSTAS. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de março de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001985-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. P. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001985-44.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARIA EDILAINE DOS SANTOS BORGUILHA EXECUTADO: 

ZENALDO PEREIRA MACEDO Vistos. Reportam-se os autos de 

“CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

DE PENSÃO ALIMENTÍCIA” proposta por MARIA EDUARDA BORQUILHA 

MACEDO, representada por sua genitora, a Sr.ª MARIA EDILAINE DOS 

SANTOS BORQUILHA, em desfavor de ZENALDO PEREIRA MACEDO, 

todos devidamente qualificados. Entre um ato e outro, os doutos 

causídicos atuantes no feito manifestaram pela extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento do respectivo alvará de pagamento referente a 

honorários sucumbenciais (id. 29051631), como se vê de id. 29600620. 

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 fora expedido o respectivo 

alvará do valor perscrutado pela autora nos autos em voga. Demais disto, 

vê-se, também que a autor quedou-se silente quando instada a se 

manifestar acerca do referido alvará. Razão porque, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial é medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante a quitação integral do 

crédito exequendo, nos termos do o art. 924, II, e art. 925 do CPC. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão. SEM CUSTAS. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de março de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001985-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. P. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001985-44.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARIA EDILAINE DOS SANTOS BORGUILHA EXECUTADO: 

ZENALDO PEREIRA MACEDO Vistos. Reportam-se os autos de 

“CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

DE PENSÃO ALIMENTÍCIA” proposta por MARIA EDUARDA BORQUILHA 

MACEDO, representada por sua genitora, a Sr.ª MARIA EDILAINE DOS 

SANTOS BORQUILHA, em desfavor de ZENALDO PEREIRA MACEDO, 

todos devidamente qualificados. Entre um ato e outro, os doutos 

causídicos atuantes no feito manifestaram pela extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento do respectivo alvará de pagamento referente a 

honorários sucumbenciais (id. 29051631), como se vê de id. 29600620. 

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 fora expedido o respectivo 
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alvará do valor perscrutado pela autora nos autos em voga. Demais disto, 

vê-se, também que a autor quedou-se silente quando instada a se 

manifestar acerca do referido alvará. Razão porque, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial é medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante a quitação integral do 

crédito exequendo, nos termos do o art. 924, II, e art. 925 do CPC. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão. SEM CUSTAS. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de março de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003991-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003991-87.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MUNICIPIO DE CURVELANDIA, SIDINEI CUSTODIO DA SILVA Vistos. 

Reportam-se os autos de “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA” proposta pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA e SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados. Entre um ato e outro, a parte autora 

pugnou pela extinção do feito ante a perda superveniente do objeto da 

presente ação, conforme se vê em id. 29073337. Instado a se manifestar, 

o requerido registrou concordância pela extinção do feito, como se vê de 

id. 29396000. Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não 

exige maiores delongas, ante a perda superveniente do objeto da 

demanda, eis que não subsistem mais os motivos que ensejaram a 

propositura da presente ação. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e art. 493, 

ambos do CPC. SEM CUSTAS. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. CIÊNCIA ao Parquet. 

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000546-95.2018.8.11.0011

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:

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (REU)

MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA (REU)

N. A. TRASNPORTES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1000546-95.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: N. A. TRASNPORTES LTDA - ME, MICHELLY 

NUNES DE OLIVEIRA, NADIR NUNES DE OLIVEIRA Vistos. Ante o teor da 

certidão de id. 29460051, INTIME-SE o requerente para pugnar o que de 

direito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Transcorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

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 SENTENÇA Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCI GARCIA SEBALDELI REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIA GARCIA 

SEBALDELI (id. 24178221), objurgando o decisum estampado id. 

20969288, sob o fundamento de que este Juízo incorreu em erro material. 

Assevera o embargante que este Juízo equivocou-se ao mencionar na 

sentença de mérito não haver valores pendentes de restituição. Instado a 

se manifestar acerca dos embargos opostos, o embargado rechaça os 

argumentos lançados nos embargos aclaratórios, de modo que requesta 

pela sua improcedência (ex vi id. 29675368). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, 

esquadrinhando detidamente os autos, verifico que razão assiste o 

embargante. Explico. Deveras, da análise do decisum proferido à fl. 

181/182, especificamente na parte dispositiva da sentença, de se notar 

que, de fato, este Juízo incorreu em erro material ao registrar que não 

havia valores pendentes de restituição em favor do autor/embargante. 

Ora, nota-se dos autos que a ré/embargada reteve o valor de R$8.203,55 

(oito mil, duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos). Deste valor, 

este Juízo determinou a restituição de tão somente 70% (setenta por 

cento), consoante se vê em id. 13099728. Via de sequência, a embargada 

informa o cumprimento da liminar deferida, fazendo constar a devolução 

do valor de R$ 4.171,43 (quatro mil, cento e setenta e um reais e quarenta 

e três centavos), como se vê em id. 13742014. Todavia, tal restituição não 

se perfaz corretamente ao percentual estabelecido (70%). Em verdade, o 

valor correto equivale a R$ 5.742,49 (cinco mil, setecentos e quarenta e 

dois reis e quarenta e nove centavos), restando pendente, pois, o valor de 

R$1.571,06 (mil quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). Ex 

positis, considerando que restou patente o equívoco material no 

dispositivo do decisum retro proferido, sua reforma é medida que se 

impõe, especificamente no que tange à restituição dos valores 

indevidamente retidos. Razão porque, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, de modo que DETERMINO a RESTITUIÇÃO 

do valor de R$1.571,06 (mil quinhentos e setenta e um reais e seis 

centavos) em favor da embargante. Mantenho os demais termos da 

sentença incólumes, tal como proferida. No mais, considerando que a ré 

interpôs recurso de apelação (id. 13675464) e, que o autor apresentou as 

respectivas contrarrazões (id. 29675368), REMETAM-SE os autos ao E. 

TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as nossas melhores homenagens. 

INTIMEM-SE. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-54.2018.8.11.0011
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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 SENTENÇA Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCI GARCIA SEBALDELI REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIA GARCIA 

SEBALDELI (id. 24178221), objurgando o decisum estampado id. 

20969288, sob o fundamento de que este Juízo incorreu em erro material. 

Assevera o embargante que este Juízo equivocou-se ao mencionar na 

sentença de mérito não haver valores pendentes de restituição. Instado a 

se manifestar acerca dos embargos opostos, o embargado rechaça os 

argumentos lançados nos embargos aclaratórios, de modo que requesta 

pela sua improcedência (ex vi id. 29675368). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, 

esquadrinhando detidamente os autos, verifico que razão assiste o 

embargante. Explico. Deveras, da análise do decisum proferido à fl. 

181/182, especificamente na parte dispositiva da sentença, de se notar 

que, de fato, este Juízo incorreu em erro material ao registrar que não 

havia valores pendentes de restituição em favor do autor/embargante. 

Ora, nota-se dos autos que a ré/embargada reteve o valor de R$8.203,55 

(oito mil, duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos). Deste valor, 

este Juízo determinou a restituição de tão somente 70% (setenta por 

cento), consoante se vê em id. 13099728. Via de sequência, a embargada 

informa o cumprimento da liminar deferida, fazendo constar a devolução 

do valor de R$ 4.171,43 (quatro mil, cento e setenta e um reais e quarenta 

e três centavos), como se vê em id. 13742014. Todavia, tal restituição não 

se perfaz corretamente ao percentual estabelecido (70%). Em verdade, o 

valor correto equivale a R$ 5.742,49 (cinco mil, setecentos e quarenta e 

dois reis e quarenta e nove centavos), restando pendente, pois, o valor de 

R$1.571,06 (mil quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). Ex 

positis, considerando que restou patente o equívoco material no 

dispositivo do decisum retro proferido, sua reforma é medida que se 

impõe, especificamente no que tange à restituição dos valores 

indevidamente retidos. Razão porque, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, de modo que DETERMINO a RESTITUIÇÃO 

do valor de R$1.571,06 (mil quinhentos e setenta e um reais e seis 

centavos) em favor da embargante. Mantenho os demais termos da 

sentença incólumes, tal como proferida. No mais, considerando que a ré 

interpôs recurso de apelação (id. 13675464) e, que o autor apresentou as 

respectivas contrarrazões (id. 29675368), REMETAM-SE os autos ao E. 

TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as nossas melhores homenagens. 

INTIMEM-SE. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

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 SENTENÇA Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCI GARCIA SEBALDELI REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIA GARCIA 

SEBALDELI (id. 24178221), objurgando o decisum estampado id. 

20969288, sob o fundamento de que este Juízo incorreu em erro material. 

Assevera o embargante que este Juízo equivocou-se ao mencionar na 

sentença de mérito não haver valores pendentes de restituição. Instado a 

se manifestar acerca dos embargos opostos, o embargado rechaça os 

argumentos lançados nos embargos aclaratórios, de modo que requesta 

pela sua improcedência (ex vi id. 29675368). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, 

esquadrinhando detidamente os autos, verifico que razão assiste o 

embargante. Explico. Deveras, da análise do decisum proferido à fl. 

181/182, especificamente na parte dispositiva da sentença, de se notar 

que, de fato, este Juízo incorreu em erro material ao registrar que não 

havia valores pendentes de restituição em favor do autor/embargante. 

Ora, nota-se dos autos que a ré/embargada reteve o valor de R$8.203,55 

(oito mil, duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos). Deste valor, 

este Juízo determinou a restituição de tão somente 70% (setenta por 

cento), consoante se vê em id. 13099728. Via de sequência, a embargada 

informa o cumprimento da liminar deferida, fazendo constar a devolução 

do valor de R$ 4.171,43 (quatro mil, cento e setenta e um reais e quarenta 

e três centavos), como se vê em id. 13742014. Todavia, tal restituição não 

se perfaz corretamente ao percentual estabelecido (70%). Em verdade, o 

valor correto equivale a R$ 5.742,49 (cinco mil, setecentos e quarenta e 

dois reis e quarenta e nove centavos), restando pendente, pois, o valor de 

R$1.571,06 (mil quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). Ex 

positis, considerando que restou patente o equívoco material no 

dispositivo do decisum retro proferido, sua reforma é medida que se 

impõe, especificamente no que tange à restituição dos valores 

indevidamente retidos. Razão porque, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, de modo que DETERMINO a RESTITUIÇÃO 

do valor de R$1.571,06 (mil quinhentos e setenta e um reais e seis 

centavos) em favor da embargante. Mantenho os demais termos da 

sentença incólumes, tal como proferida. No mais, considerando que a ré 
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interpôs recurso de apelação (id. 13675464) e, que o autor apresentou as 

respectivas contrarrazões (id. 29675368), REMETAM-SE os autos ao E. 

TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as nossas melhores homenagens. 

INTIMEM-SE. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 03 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004024-77.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FERNANDES (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: 1004002-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FELIX DAMIAO (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: 1000131-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE ARAUJO PAULINO (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 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO do Procurador da parte autora da r. 

decisão id 28679059 bem como que esta Secretaria designou a data 

26/03/2020 às 17h30min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr.LUIZ CARLOS PIERONI - CRM Nº. 5330 , 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir. MIRASSOL D'OESTE, 3 de março de 2020. Cleusa 

Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, 

QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: 

(65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000020-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000494-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000494-65.2019.8.11.0011. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL 

DOESTE IMPETRADO: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT Vistos. 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – SISPUMO em desfavor de 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, na pessoa do alcaide municipal, ambos 

qualificados, ante a prática, em tese, de ato ilegal pela autoridade coatora 

consistente no não reajuste salarial anual pelo INPC aos servidores do 

município. Entre um ato e outro, fora aportado aos autos em id nº 

24800848 acordo realizado entre as partes, pugnando pela homologação 

e extinção do feito. Os autos vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A 

RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

28400086 em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. ISENTO as partes do pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas 

n. 512 do STF e n. 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’ Oeste - MT, 27 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000322-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. (REQUERIDO)

A. M. M. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000322-89.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANDERSON RIGONI REQUERIDO: AUTO MECANICA 

MENDES LTDA - ME, GRACIANA CHAVES Vistos. Trata-se de “Ação de 

Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão”, promovida por ANDERSON 

RIGONI em desfavor de AUTO MECÂNICA E PEÇAS MENDES LTDA, 

GRACIANA CHAVES e Espólio de MARCOS DE SOUZA MENDES, ambos 

qualificados. Alega o requerente que vendeu seu veículo GM/S10 

Executive D, Ano Fab./Ano Mod.: 2009/2010, Cor: Prata, Placa/UF: 

NKN4296/SP, CHASSI: 9BG138SFOAC419850, Cód. Renavam: 

00167717286. Ocorre que os requeridos não adimpliram com o valor 

pactuado, haja vista que os cheques entregues como pagamento foram 

devolvidos pelo banco sacado por ausência de fundos, bem como, após o 

falecimento do Sr. Marcos, credores do mesmo se dirigiram até a 

residência dele e tomaram a posse de vários bens para garantir a 

satisfação do crédito que tinham, sendo que a caminhonete do autor 
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também foi para a posse de terceiro de nome Abdias Vieira da Silva vulgo 

“Bida”. Por tais motivos, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar a busca e apreensão do veículo indicado, de forma a 

resguardar seu patrimônio e interesse. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando o teor da Carteira de Trabalho e seguro desemprego que 

atesta preliminarmente a ausência de renda do autor, DEFIRO a gratuidade 

da justiça apenas para suspender a cobrança das custas iniciais do 

processo, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, sem prejuízo de ulterior 

revogação caso constatada a cessação da incapacidade financeira ora 

apresentada, restando ao autor arcar com o pagamento das demais 

despesas atinentes ao cumprimento dos atos. No que tange ao pleito de 

concessão de tutela de urgência, tenho que o mesmo deve ser deferido, 

pelas razões que passo a expor. A tutela de urgência encontra-se 

disciplinada no art. 300 do CPC, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para o 

deferimento, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno[1], assim assevera: Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra. 

Nesse sentido, mister transcrever o Enunciado 143 do Fórum de 

Permanente de Processualistas Civis, verbis: 143. (art. 300, caput) A 

redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da 

concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, 

erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a 

prestação de ambas as tutelas de forma antecipada .59 (Grupo: Tutela 

Antecipada) Analisando autos, numa análise sumária, vislumbro a 

presença dos requisitos citados. O fumus boni iuris restou suficientemente 

demonstrado pelos documentos juntados na inicial, os quais demonstram 

que o automóvel encontra-se em nome do requerente, que o recibo foi 

preenchido no nome do falecido, bem como que os cheques foram 

devolvidos por ausência de fundos, revelando-se na probabilidade de que 

os fatos narrados na peça vestibular sejam mesmo verídicos e, por 

conseguinte, que a requerente pode vir a obter sucesso na ação principal 

declinada. Igualmente o periculum in mora restou comprovado, na medida 

em que o veículo se encontra em posse de terceira pessoa estranha à 

lide, sendo que o aguardo do deslinde processual pode gerar risco do 

autor ficar sem seu automóvel, bem como não ter o valor pactuado 

adimplido, ante a pluralidade de credores. Ante o exposto, com fulcro nos 

arts. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR ao oficial 

de justiça que se proceda à busca e apreensão do veículo, entregando 

nas mãos do requerente, que figurará como fiel depositário. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 19/03/2020, às 13h30min, a ser realizada na sala de audiências deste 

juízo. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo, por este Juízo. Deve a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, sendo que, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Após, devidamente certificado, voltem-me conclusos. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] BUENO, Cassio Scarpinella – 

Novo Código de Processo Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São 

Paulo: Saraiva, 2015. p. 219

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000322-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. (REQUERIDO)

A. M. M. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003515-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o Procurador da parte autora 

via DJE para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 75.00 (setenta e cinco reais), de acordo com o provimento 

07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo 

diligência) para cumprimento do Mandado de intimação devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento 

MIRASSOL D'OESTE, 3 de março de 2020. Cleusa Roberto do Carmo 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-51.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - 991.871.831-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000331-51.2020.8.11.0011. 

AUTOR: C. O. B. REPRESENTANTE: DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES 

REU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 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 
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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 16/04/2020 às 

13h30min. 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, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004092-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004092-27.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELAINE APARECIDA BERNARDO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Não havendo questões prévias a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DOU POR SANEADO 

O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Consoante o 

disposto no artigo 357, II, do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes 

pontos que dependem de prova: 1) se existem vagas não preenchidas na 

rede pública estadual para o cargo da requerente; 2) se sim, quantas; 3) 

se as vagas preenchidas pelo processo seletivo são realmente de caráter 

temporário e excepcional; Considerando que a parte requerente pugnou 

pela produção de prova testemunhal. Assim, considerando os argumentos 

tecidos, entendo necessária a instrução do feito e produção da prova 

perseguida. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/06/2020, às 13:30h, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. INTIME-SE as partes 

para colheita do depoimento do pessoal, com as advertências do não 

comparecimento (art.385, § 1º,CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004087-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES LUIZ (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: 1004087-05.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDA RODRIGUES LUIZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos termos do 

art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova. Assim, analisadas e afastadas as prejudiciais, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de 

prova testemunhal, enquanto a Autarquia Federal requereu depoimento 

pessoal do autor sob pena de confesso. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda que descontínuo b) 

regime de economia familiar e c) período de tempo que trabalhou no 

campo. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, cujo rol deverá ser 

apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, devendo 

seu advogado informar ou intimar as testemunhas da data, horário e local 

da realização da solenidade, salvo exceções legais, sendo o não 

comparecimento presumido como desistência, nos termos do que 

preceituado pelo art.455, CPC. Outrossim, INDEFIRO o pleito de depoimento 

pessoal, eis que não influenciará no julgamento do feito, sendo a prova 

testemunhal suficiente a tanto. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/06/2020, às 14h30min. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004087-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora para comparecer na 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 04/06/2020, às 

14h30min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000079-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. V. (REU)

C. D. T. V. D. T. P. (REU)

E. D. S. P. (REU)

M. D. C. (REU)

E. M. L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES OAB - MS19497 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000079-48.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ELIAS MENDES LEAL FILHO, MARINEZ DE CAMPOS, EUCLIDES DA SILVA 

PAIXAO, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES, JOSE 

ROBERTO VIEIRA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR” proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELIAS 

MENDES LEAL FILHO, MARINEZ DE CAMPOS, EUCLIDES DA SILVA 

PAIXAO, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES e JOSE 
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ROBERTO VIEIRA. Segundo conta da inicial, fora instaurado inquérito civil 

(SIMP sob o nº 001947-041/2015), após recebimento do Ofício nº 

37/CNMO, protocolizado na sede da Promotoria de Justiça, em 06 de 

agosto de 2015, de lavra do vereador Laércio Pereira, por meio do qual 

afirma que o Município de Mirassol D’Oeste firmou contrato com a 

Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, a qual cobra o valor de R$ 

100,00 (cem reais) de cada trabalhador para fins de cooperação, embora 

seja vedada a utilização de cooperativas de trabalho como mera 

intermediária de mão de obra subordinada. Narra que foram realizadas 

inúmeras diligências com o fito de apurar as irregularidades apontadas, 

oportunidade em que procedeu com a oitiva informal de vários 

cooperativados, os quais afirmaram que sequer tinham conhecimento de 

que se tratava de uma cooperativa, ao passo que eram simplesmente 

contratados para a prestação do serviço, bem como que os servidores 

municipais e os ditos coordenadores não receberam qualquer treinamento 

para fiscalização do contrato firmado. Assim, propôs a presente demanda 

apontando como irregularidades: falso cooperativismo perpetrado pela 

contratada, havendo verdadeira terceirização de mão obra com 

subordinação dos “cooperados” contratados, que são inclusive os 

mesmos que ainda exercem as mesmas funções em nome da atual 

terceirizada; quanto aos alcaides, a ausência da devida fiscalização dos 

sucessivos contratos firmados com a Coopervale, assim como a própria 

conivência com a ilegalidade consistente na fraude ao cooperativismo. 

Diante das condutas em tese ímprobas cometidas pelos requeridos, o MPE 

pugna liminarmente pela indisponibilidade de bens dos demandados 

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES e JOSE ROBERTO 

VIEIRA, com o fito de assegurar o ressarcimento do dano, e no mérito 

julgar procedente a presente ação civil pública, eis que as práticas 

enunciadas causaram dano ao erário, enriquecimento ilícito e violaram os 

Princípios da Administração o Pública, com a condenação dos requeridos 

ao ressarcimento integral do dano, perda de função pública, suspensão 

dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar 

com o Poder Público. Os autos me vieram conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. É palpável a possibilidade da concessão de 

liminar no bojo da ação de improbidade administrativa, mesmo que a Lei n. 

8.429/92 não tivesse previsto tal expediente processual. Afinal, a ação 

principal mencionada no caput do art. 17 da referida Lei é a ação civil 

pública, regida pela Lei n. 7.347/85, no corpo da qual são encontrados os 

artigos 4º e 12, cujo conteúdo permite, como já acenado, o pleito de 

liminar. Nesse passo, os §§ 7º e 8º da Lei n. 8.429/92 preveem uma 

verdadeira defesa preliminar no exórdio da ação de improbidade 

administrativa, em situação análoga ao que é previsto para o procedimento 

dos crimes de responsabilidade de funcionários públicos (artigos 513/518 

do CPP), o que a priori inviabilizaria a concessão da liminar inaudita altera 

parte, pois o Juízo deveria aguardar as informações preliminares para, 

então, receber ou não a inicial e, segundo alguns, não seria lógico que, 

verbi gratia, deferisse a liminar antes do despacho positivo de recebimento 

da exordial. No entanto, não seria lógico, isso sim, a vedação de tal 

espécie de tutela na ação de improbidade administrativa, o que somente 

viria em prejuízo à tão acalentada efetividade do processo, pois é onde 

mais se necessita de medidas emergenciais e sem audiência da parte 

contrária para a garantia da eficácia do provimento final. A vingar a tese 

vergastada, o Juízo teria que aguardar a defesa preliminar, quando a parte 

teria conhecimento da demanda em trâmite, para só então apreciar a um 

só tempo o recebimento da inicial e o pedido de liminar, momento em que, 

conforme a natureza e alcance da tutela de urgência, o conhecimento 

antecipado do pleito pela parte contrária tornaria inócuo o seu eventual 

deferimento. Essa situação é devidamente retratada nos pedidos de 

indisponibilidade de patrimônio, que seriam prejudicados com a 

postergação da sua apreciação para somente após a defesa preliminar. 

Nessa exata ordem de ideias, caso aceita a tese de que não seria 

possível a liminar sem audiência da parte contrária, um questionamento 

ficaria sem solução, mormente porque, se é possível a concessão de tais 

medidas em ações cautelares antecedentes, por qual razão não apreciá-la 

no limiar da ação principal, com base nos documentos então juntados aos 

autos? A incongruência com o sistema jurídico seria palpável. Por essa 

razão, o jurista Carlos Frederico Brito dos Santos, mesmo defendendo a 

impossibilidade da liminar inaudita altera parte na ação de improbidade, não 

deixa de consignar que: “tal constatação, todavia, encerra uma 

contradição sistêmica, uma vez que nada impede, por força do disposto 

nos artigos 7º e 16 da Lei n. 8.429/92, que deferidos, respectivamente, a 

‘indisponibilidade de bens ou valores e o sequestro de bens (com a 

inclusão do bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras 

mantidas no exterior)’, bem como o pedido de liminar previsto no artigo 4º 

da Lei n. 7.347/85, já na fase administrativa ou pré-processual, como 

provimentos cautelares preparatórios ”. De mais a mais, na hipótese de se 

apresentar com a defesa preliminar documentos que levassem ao não 

recebimento da inicial, bastaria ao Magistrado, sem maiores problemas, 

revogar a tutela de urgência deferida, retornando as partes ao status quo 

ante. Aliás, tal situação é idêntica àquela em que o Magistrado, nos 

processos sem previsão de defesa preliminar, defere a liminar juntamente 

com o ato de recebimento da inicial e, deparando-se com os elementos de 

convicção apresentados na contestação, percebe o equívoco da decisão, 

promovendo, então, a sua revogação. Portanto, são situações bem 

parecidas a demonstrar, no caso judicializado, que não há impedimento 

racional para a apreciação da liminar inaudita altera parte. Em suma, em 

tempos em que se busca a celeridade da prestação jurisdicional e a 

aglutinação em um único feito de várias pretensões, não se poderia 

defender raciocínio jurídico que conduzisse à imprescindibilidade de 

provimento cautelar antecedente para se assegurar o resultado útil e 

profícuo do provimento final, quando ambas as pretensões poderiam ser 

tranquilamente deduzidas em um único feito. Com esses esclarecimentos, 

passo então ao descortino do pedido de liminar. Compulsando os autos 

entendo que se encontram presentes os requisitos para a concessão da 

liminar pleiteada, eis que a peça inaugural trouxe indícios da existência de 

prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos, atos estes 

consubstanciados em falso cooperativismo perpetrado pela contratada, 

havendo verdadeira terceirização de mão obra com subordinação dos 

“cooperados” contratados, que são inclusive os mesmos que ainda 

exercem as mesmas funções em nome da atual terceirizada, bem como a 

ausência da devida fiscalização dos sucessivos contratos firmados com a 

Coopervale, assim como a própria conivência com a ilegalidade 

consistente na fraude ao cooperativismo. Na mesma toada, com o olhar 

volvido aos documentos juntados à inicial, ressai que, os requeridos 

praticaram o falso cooperativismo, terceirizando mão de obra para 

prestação de serviços ao Município de Mirassol D’oeste/MT, o que 

contraria previsão insculpida na súmula 281, do TCU, aliado ainda à 

ausência de fiscalização do ente público acerca das renovações dos 

contratos com a referida cooperativa. Não obstante, extrai-se ainda 

informação de que existem, aproximadamente, 3.700 ações trabalhistas 

propostas em todo o Estado, entre os anos de 2013 e 2019 (fls. 933/942 e 

944/945, do IC), em desfavor da Cooperativa de Trabalho Vale do Teles 

Pires – Coopervale (CNPJ nº 21.679.098/0001-25), assim como de sua 

antecessora, Cooperativa Líder em Prestação de Serviços – Cooperlider 

(CNPJ nº 10.626.629/0001-03), ficando, ainda que suma cognição 

sumária, evidenciada a irregularidade apontada. Ademais, em se tratando 

de tutela de evidência, despicienda a comprovação de atos de dilapidação 

do patrimônio, devendo a tutela ser concedida com o fito de assegurar a 

reparação ao erário em eventual condenação. No ponto, dispõe a Lei de 

Improbidade Administrativa: Art. 7° Quando o ato de improbidade causar 

lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito caberá à 

autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao 

Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 

recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou 

sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. (negritos 

acrescidos) Acerca da possibilidade da indisponibilização dos bens para 

ressarcimento ao erário decorrente da conduta improba já se julgou: 

“AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE 

DE BENS. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. 1. O bloqueio de contas 

bancárias e a indisponibilidade de bens, requeridos em sede de liminar em 

ação de improbidade administrativa, requer o implemento de 'fumus boni 

iuris', sem que haja necessidade da comprovação do 'periculum in mora', 

na esteira do que vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. 

Existência, nos autos, de fatos concretos que apontam para a prática de 

atos ímprobos. Prejuízo de considerável monta aos cofres públicos. 

Indisponibilidade dos bens que se mostra viável, como forma de melhor 

viabilizar a reparação ao erário. Decisão reformada Recurso provido. 

(TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 20140917620148260000 SP 

2014091-76.2014.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, 5ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2014, Data de Julgamento: 20 de 

Agosto de 2014)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. 

Improbidade administrativa. Indisponibilidade de bens. Cautelar que pode 

ser decretada quando demonstrados indícios de ocorrência dos atos de 
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improbidade e de prejuízo ao erário, visto que o periculum in mora milita em 

favor da sociedade. Precedente do C. STJ. Contratação de escritório pelo 

Município para prestação de serviços jurídicos especializados visando à 

recuperação de contribuições previdenciárias. Não comprovação de 

notória especialização em sede liminar. Matéria a ser discutida no bojo da 

ação e não em sede de agravo sob pena de supressão de instância. 

Decisão de indisponibilidade mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - 

Agravo de Instrumento : AI 21140175920168260000 SP 

2114017-59.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, 8ª Câmara de 

Direito Público, Data Julgamento: 5 de Dezembro de 2016, Publicação: 

05/12/2016)” No que tange à necessidade da demonstração do periculum 

in mora para a concessão da liminar em voga, isto é, ainda que numa 

cognição sumária verifico que a antecipação da tutela se faz necessária 

para assegurar o futuro ressarcimento de eventual dano apurado, 

evitando-se que os requeridos venham a se valer de meios de dissipar o 

patrimônio e frustrar posterior execução do ressarcimento. Ocorre que, o 

Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da 

desnecessidade de prova inequívoca do periculum in mora concreto, ou 

seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de 

fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, 

consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, 

podendo a restrição em comento recair, inclusive, sobre bens adquiridos 

anteriormente à prática do suposto ato tido como ímprobo. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA 

CONCRETO. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da 

desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que 

o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, 

exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em 

fundados indícios da prática de atos de improbidade, o que não fora 

reconhecido pela Corte Local. 2. No mesmo sentido: REsp 1319515/ES, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/08/2012, DJe 

21/09/2012; AgRg no REsp 1414569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 

194.754/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

1º.10.2013, DJe 9.10.2013. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1419514/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014)” “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

IMPROBIDADE. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS 

ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PRÁTICA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. 

POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. A jurisprudência 

do STJ encontra-se pacificada no sentido de que a Medida Cautelar de 

indisponibilidade em Ação de Improbidade pode recair sobre bens 

adquiridos anteriormente à prática do suposto ato ímprobo, uma vez que 

sua finalidade é garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao 

Erário (REsp 1.287.422/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJe 22/8/2013; AgRg no REsp 1.191.497/RS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 28/11/2012; REsp 1.176.440/RO, Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/10/2013; AgRg 

no AREsp 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 29/6/2012). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 

1395655/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/08/2014, DJe 09/10/2014).” Diante do exposto, havendo indícios 

mínimos da prática de ato de improbidade administrativa, bem como sendo 

certo que os supostos atos ímprobos são aptos danos ao erário e 

enriquecimento ilícito, considerando-se a extensão do dano, assim como o 

suposto proveito patrimonial obtido pelos agentes (art.12, paragrafo único, 

LIA aplicado por analogia ante a falta de parâmetro legal), com o fito de 

assegurar o eventual ressarcimento ao erário, atendo-se a limitação legal 

imposta pelo art. 649 do CPC, acolho o pedido de indisponibilidade de bens 

dos demandados COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES e 

JOSE ROBERTO VIEIRA, no valor de R$ 1.757.391,72 (hum milhão, 

setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e 

setenta e dois centavos). Ante todo exposto, DETERMINO a realização de 

penhora online do valor acima determinado, nas contas bancárias dos 

requeridos, a ser realizado por meio do sistema BACEN-JUD, 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 1.757.391,72 

(hum milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e um 

reais e setenta e dois centavos) nas contas dos requeridos sob CPF/CNPJ 

nº 21.679.098/0001-25 e 558.536.681-53 de forma solidária, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. NOTIFIQUEM-SE os requeridos para se 

manifestarem, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92. Transcorrido 

o prazo, de tudo certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Autos n.º: 

100991-16.2018.811.0011 Data e horário: Segunda-Feira, 03 de fevereiro 

de 2020, às 14h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Marcos André da Silva 

Autor: Vilma Gonçalves Siqueira Advogado (a): Eliane Assunção 

Beltramini Testemunha: OCORRÊNCIAS ABERTA A AUDIÊNCIA. Logo após, 

o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Tendo em vista a advogada da 

parte requerente solicitado vistas dos autos, determino a suspensão da 

presente audiência e defiro vistas do processo pelo prazo 15 (quinze) 

dias”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado este termo, que, lido e 

a c h a d o  c o n f o r m e ,  v a i  a s s i n a d o  p e l o s  p r e s e n t e s . 

_____________________________________ Marcos André da Silva Juiz 

de Direito _____________________________________ Eliane Assunção 

Beltramini Advogado (a) _____________________________________ 

Vilma Gonçalves Siqueira Autor (a)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000558-12.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS REU: SEGURADORA LÍDER 

Aqui se tem Ação de Cobrança. Aportou ao processo guia de pagamento 

judicial realizado pelo requerido, informando o cumprimento voluntário da 

sentença. Instado a se manifestar, a parte autora concordou com os 

valores depositados. Pois bem. Ante o exposto, determino vinculação do 

montante apresentado e, na sequência, proceda a Secretaria deste Juízo 
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com a expedição do alvará de levantamento da quantia vinculada, 

devendo ser transferida para conta bancária indicada pelo autor. Na 

sequência, nada sendo requerido, arquivem-se os autos na condição de 

findo. Mirassol D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e Datado Digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000558-12.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS REU: SEGURADORA LÍDER 

Aqui se tem Ação de Cobrança. Aportou ao processo guia de pagamento 

judicial realizado pelo requerido, informando o cumprimento voluntário da 

sentença. Instado a se manifestar, a parte autora concordou com os 

valores depositados. Pois bem. Ante o exposto, determino vinculação do 

montante apresentado e, na sequência, proceda a Secretaria deste Juízo 

com a expedição do alvará de levantamento da quantia vinculada, 

devendo ser transferida para conta bancária indicada pelo autor. Na 

sequência, nada sendo requerido, arquivem-se os autos na condição de 

findo. Mirassol D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e Datado Digitalmente)
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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 a parte autora, para que efetue o pagamento do perito determinado 

nos autos, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 3 de março de 2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)
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Autos: 1000243-13.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de regulamentação 

de guarda c/c exoneração de pensão c/c pedido liminar, promovida por 

LUCINEI DA GUIA ARES TOMICHA e REGINA LOPES MARQUES TOMICHA, 

em desfavor de FÁTIMA HELENA TOMICHÁ MUQUISSAIN, visando os 

interesses da criança OTACIO TOMICHÁ ARES. Passa-se à decisão. O 

artigo 4º da Lei 1060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a existência de 

fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, 

deve indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO 

PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 

273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO 

IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre a 

verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. 

Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o pedido 

inicial, verifica-se que o autor ostenta a qualidade de contrutor. Dessa 

forma, podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, no caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelos autores, de que não possuem condições de arcar com as 

custas processuais. Neste jaez é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO 

MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto 

na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte 

alega carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade 

econômica, correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO 

Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, 

Data de Julgamento: 08-02-2012). Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que os autores enquadram-se nos termos da 

Lei 1.060/50 e nos artigos pertinentes previstos no CPC, é necessário que 

tragam aos autos outros documentos que achar pertinentes para análise 

do pedido. Intime-os para que em 15 (quinze) dias forneçam outros 

elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência por meio da 

juntada: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda declaração oficial da dispensa da autora e do seu cônjuge; b) 

certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em nome da autora e do seu cônjuge; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome da autora e do seu cônjuge; d) certidão do órgão 

competente que demonstre a existência ou não de semoventes da autora 

e do seu cônjuge. Frise-se, ainda, que acaso não tenham interesse em 

promover a juntada dos documentos acima listados, desde já, poderão 

recolher as custas processuais ou pedir o parcelamento. A exigência dos 

documentos relativos ao cônjuge se justifica porque a condição da 

economia doméstica também deve ser levada em conta para efeitos da 

gratuidade dos serviços judiciários. Após, conclusos. Mirassol 

D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003634-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON ANTONIO ZAMBON (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

LEILA DE QUEIROZ ZAMBON OAB - 207.493.681-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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COPEMAT COMERCIO DE PECAS USADAS MATO GROSSO LTDA - ME 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003634-10.2019.8.11.0011 ESPÓLIO: 

ODILON ANTONIO ZAMBON REPRESENTANTE: LEILA DE QUEIROZ 

ZAMBON REU: COPEMAT COMERCIO DE PECAS USADAS MATO GROSSO 

LTDA - ME Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito. Ante o 

petitório de ID nº 26572571, suspendo, ao menos por ora, a realização da 

audiência outrora designada. Outrossim, observa-se que a autora não 

esgotou os meios legais para descoberta do endereço do executado. 

Assim, por enquanto, não cabe a citação por edital. Desta forma, indefiro o 

requerimento de ID n. 26572571 e determino a intimação da parte 

exequente para providenciar o andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. 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: 1004107-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1004107-93.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

ROSALINA ALVES DE ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Indefiro o pedido contido em id 28769289, com fundamento no 

artigo 357, §4°, do Código de Processo Civil, de modo que determino a 

intimação da autora para que apresente rol de testemunhas em até 15 

(quinze) dias antes da data da audiência, indicando as que comparecerão 

independentemente de intimação e aquelas que exigirão a diligência 

intimatória. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004038-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. L. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

 

Código: 1004038-61.2019.8.11.0011 Aqui se tem pedido de cumprimento 

de sentença. Ante o teor da certidão em ID n. 28210064, do qual o 

executado informou sua hipossuficiência, nomeio como defensor dativo 

dele a douta advogada Daiane Rodrigues Gomes Coelho, OAB/MT nº. 

24919/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, a serem fixados 

oportunamente. Intime-se a causídica acerca da presente nomeação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001912-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. C. (REQUERENTE)

M. P. C. (REQUERENTE)

M. J. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. R. D. I. D. M. D. O. (REQUERIDO)

 

Código: 1001912-38.2019.8.11.0011 O Código de Processo Civil 

estabelece que o fato de a parte deixar de recolher as custas e despesas 

processuais iniciais leva ao cancelamento da distribuição, significando a 

extinção prematura do processo. No caso agora analisado, depois que foi 

exigida documentação para se analisar a pertinência de conceder ou não 

a gratuidade judiciária, a parte desistiu do feito, sem ter fruído qualquer 

benefício da jurisdição neste caso. Assim, acolho os Embargos de 

Declaração e reconheço a contradição na sentença para deixar de exigir 

da parte autora as custas iniciais do processo. Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se os autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001912-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. C. (REQUERENTE)

M. P. C. (REQUERENTE)

M. J. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. R. D. I. D. M. D. O. (REQUERIDO)

 

Código: 1001912-38.2019.8.11.0011 O Código de Processo Civil 

estabelece que o fato de a parte deixar de recolher as custas e despesas 

processuais iniciais leva ao cancelamento da distribuição, significando a 

extinção prematura do processo. No caso agora analisado, depois que foi 

exigida documentação para se analisar a pertinência de conceder ou não 

a gratuidade judiciária, a parte desistiu do feito, sem ter fruído qualquer 

benefício da jurisdição neste caso. Assim, acolho os Embargos de 

Declaração e reconheço a contradição na sentença para deixar de exigir 

da parte autora as custas iniciais do processo. Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se os autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001551-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. N. E. R. D. C. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código n.º 1001551-21.2019.8.11.0011 Em que pese os autos terem me 

vindo conclusos, cumpra a r. decisão de ID n. 28262348, devendo o feito 

permanecer em cartório até a realização da solenidade designada. Às 

providências. Mirassol D’ Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002079-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BATISTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos 1002079-55.2019.8.11.0011 Aqui se tem cumprimento de sentença 

proposta por José Miguel Alves Dias Batista, representado por sua 

genitora Andreia Alvez de Souza em face de Paulo César Batista, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em sede de audiência de conciliação, 

as partes entabularam acordo, requerendo sua homologação (ID 

29027108). Na ocasião, acordou-se que o executado pagará a quantia de 

R$ 296,55 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos), de débito alimentar, em 05 (cinco) parcelas fixas, mensais e 

sucessivas de R$ 50,00 (cinquenta reais), e 01 (uma) parcela de R$ 46,55 

(quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), em conjunto com as 

parcelas vincendas, que serão entregues diretamente em mãos à 

solicitante, mediante apresentação de recibo. Instado a se manifestar, o 

Ministério Púbico manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 29142049). 

É o relatório. Decido. Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o 

acordo formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que as partes 

entabularam acordo antes de ter sido proferida sentença aos autos, ficam 

as partes dispensadas do pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes se houver, nos termos do art. 90, §3º do CPC. 

Considerando-se a desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e Datado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001431-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos 1001431-75.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação previdenciária 

proposta por Raimunda de Oliveira dos Santos em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados. Entre 

um ato e outro a autarquia demandada apresentou proposta de acordo no 

ID n. 27657229, ao passo que a autora concordou no ID n. 29024877. Os 

autos vieram conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

autocomposição formulada em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. Honorários 

advocatícios conforme acordado entre as partes. Sem custas 

processuais. Providencie-se imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Caso o benefício ainda não esteja 

implantado, 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. Com o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, após o trânsito em julgado arquivem-se o processo com as 

anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000038-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAMARGO ANZOLIN (REQUERENTE)

LUCAS CAMARGO ANZOLIN (REQUERENTE)

ISABELA CAMARGO ANZOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Cód. 1000038-81.2020.8.11.0011 Aqui se tem pedido de alvará judicial, 

promovido por PATRÍCIA CAMARGO ANZOLIN, ISABELA CAMARGO 

ANZOLIN e LUCAS CAMARGO ANZOLIN, em detrimento de bens deixados 

pelo de cujus Silvio Luiz Anzolin, falecido em 31/08/2019. Com a inicial 

vieram os documentos da cônjuge Patrícia e dos filhos do falecido, bem 

ainda o termo de inventariante, certidão de casamento, certidão de óbito, 

minuta de inventário, guia ITCMD e documento de veículo automotor. O 

procedimento criado pela Lei 6.858/1980, conhecida como Lei do Alvará 

Judicial, que trata de autorização judicial para bens integrantes de espólio, 

não tem o alcance pretendido pela parte requerente. É que o instrumento 

normativo mencionado foi criado para resolver questões simples, ligadas a 

montantes depositados em contas vinculadas e ligadas aos trabalhadores 

falecidos. É certo que a jurisprudência vem alargando as hipóteses com 

base na analogia e economia processuais, especialmente naqueles casos 

em que não seria instaurado inventário ou arrolamento. Todavia, o caso 

aqui tratado não pode ser resolvido pelo procedimento dito "alvará judicial", 

eis que os requerentes, depois de promoverem o competente 

procedimento de alvará extrajudicial, pretendem obter deliberação judicial 

sobre bem constante do rol de bens a ser partilhado naquele processo 

que corrente perante cartório de registro. Ademais, deve ser lembrado 

que o socorro ao inventário extrajudicial apenas deve buscado quando 

não há qualquer necessidade da busca da jurisdição estatal, não podendo 

haver duas vias para tratar de bens do mesmo espólio, uma administrativa 

e outra judicial. Assim, havendo instauração de inventário, o interesse pela 

via do alvará judicial desaparece. Assim, extingo o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, parte final. Mirassol D’ Oeste/MT. 

(assinado e datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. &. M. T. L. -. M. (EXECUTADO)

S. A. M. G. (EXECUTADO)

 

Código: 1000130-59.2020.8.11.0011 BANCO BRADESCO S/A ingressou 

com ação de execução por quantia certa em face de Martins Gonçalves & 

Martins Toledo LTDA-ME e SILVANA AUGUSTA MARTINS GONÇALVES. 

No bojo da peça exordial, o exequente pugnou pela realização de bloqueio, 

através do BacenJud, do débito exequendo nas contas do executado. 

Decido. Em análise ao caderno processual, não houve o pagamento de 

custas processuais, razão porque deverá o autor ser intimado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial com o devido recolhimento. 

Com o transcurso do prazo, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003305-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (REU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA PUERARI MARQUES OAB - MT25832/B (ADVOGADO(A))

 

Código: 1003266-98.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação civil pública c/c 

obrigação de fazer c/c tutela de urgência proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de Município de Mirassol D’Oeste/MT, 

Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste/MT e Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Mirassol D’Oeste/MT, ambos devidamente qualificados. O autor 

alega que, segundo restou apurado via notícia de fato, instaurada após o 

recebimento de denúncia anônima à Ouvidoria do MPE, o cargo 

comissionado de Assessor Jurídico do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Mirassol D’Oeste/MT possui algumas irregularidades. Narra a 

inicial que as funções do cargo comissionado de Assessor Jurídico da 

SAEMI, na prática e de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 

045/2005, submetem-se à atividade compatível com o cargo de servidor 

efetivo para a carreira de advogado público, ou seja, o Assessor Jurídico 

da SAEMI estaria representando o órgão judicialmente e extrajudicialmente, 

prestando consultoria e assessoramento jurídico, atribuições aquém ao 

estabelecido na Constituição Federal de 1988. Argumenta que após 

oficiada, a municipalidade informou que a contratação do Assessor 

Jurídico estaria amparada pela Lei Complementar Municipal n. 045/2005, a 
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qual dispõe sobre a criação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

destacando que os cargos em comissão são de livre nomeação e 

exoneração pelo prefeito municipal e se destinam apenas às atribuições 

de direção e assessoramento. Ademais, narra que a municipalidade não 

comprovou que o Assessor Jurídico da SAEMI exerce atividades voltadas 

apenas à chefia, direção ou assessoramento direto à autoridade 

competente, razão porque postulou pela concessão de liminar para o fim 

de determinar a alteração da Lei Complementar Municipal n. 45/2005 e sua 

subserviência à Constituição Federal de 1988, para que possa ser criado 

cargo jurídico de procurador através de concurso público. Requereu ainda 

a exoneração do servidor ocupante como Assessor Jurídico da SAEMI e o 

preenchimento do cargo por meio de concurso público. No mérito, em tese, 

persegue a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos 

relativas à notícia de fato. Instados, os requeridos manifestaram defesa 

em ID n. 25237802 e 25572665, defendendo a legalidade da atuação do 

Assessor Jurídico da SAEMI, pois permitida pela LCM n. 045/2005. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A petição 

inicial deve ser indeferida por ausência de interesse processual. Nesse 

sentido, estabelece o Código de Processo Civil: "Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I (omisso) II (omisso) III - o autor carecer de 

interesse processual;" O melhor conceito para interesse processual é o 

que inclui a via eleita pelo autor. Nestes termos, falta interesse processual 

ao autor quanto ele elege a via processual inadequada para perseguir o 

bem jurídico pretendido. No caso destes autos, o autor busca tutela 

jurisdicional, inclusive em sede de tutela de urgência, para que seja dada 

ordem a entes públicos para alteração legislativa de uma Lei Complementar 

municipal. Pediu-se ainda que o comando judicial fosse dado no sentido de 

que a alteração pretendida fosse concluída de acordo com os ditames 

constitucionais. A via eleita pelo autor é evidentemente inadequada, eis 

que, no bojo da ação civil pública, não é cabível tutela jurisdicional para 

obter edição legislativa, eis que, nesse caso, o Poder Judiciário não pode 

ingerir-se na atuação legislativa. É que, tanto a formulação de lei, com sua 

proposição, votação, aprovação, sanção e publicação, e ainda quanto 

mais, a edição dela de acordo com a norma constitucional, são atos que 

dependem da conveniência e oportunidade de prerrogativa do Poder 

Legislativa e de seus membros. No caso omissão legislativa para 

assegurar um direito fundamental, ou necessário ao exercício da 

cidadania ou de outro preceito constitucional, deve o Ministério Público 

valer-se da via adequada. Assim, ausente o interesse processual, 

EXTINGO FEITO sem resolução do mérito. Transitada em julgada esta 

sentença, arquivem-se os autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-54.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (REQUERIDO)

 

Código: 1000098-54.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

S/A em face de RAFAEL ALVES MOURA, todos devidamente qualificados. 

Consta nos autos que as partes entabularam contrato de alienação 

fiduciária de um veículo automotor identificado como: “Marca Hyundai 

Ano/Mod 2016/2016 Modelo HB 20 Confort 1.6 Combustível Flex Cor 

Branca Chassi 9BHBG41DAGP580873 Renavam 01090955151 Placa/UF 

QBZ-0113/MT (Doc. anexo)”. Os autos registram que o requerido tornou 

inadimplente do valor remanescente de R$18.317,06 (dezoito mil e 

trezentos e dezessete reais e seis centavos). A parte requerente 

notificou o requerido por meio de carta registrada com aviso de 

recebimento, acerca da mora no adimplemento de suas obrigações 

decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Diante da inércia da parte 

requerida e diante do esgotamento dos meios para obter o pagamento do 

débito, a parte requerente ajuizou presente ação em que pediu a tutela de 

urgência consistente em busca e apreensão do bem dentre outras 

consequências decorrentes da mora. É o relatório. Decido. O Decreto-lei 

911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “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”. 

Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio da notificação 

extrajudicial, defiro a liminar e determino a expedição de mandado de 

citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação. 

Caso o bem seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria deste 

Juízo ofício ao DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no 

apontamento de quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, 

caso o bem seja apreendido, expeça ofício à Secretaria Estadual da 

Fazenda de Mato Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de 

eventuais débitos relativos a IPVA incidentes sobre o bem. Deverá a 

Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e apreensão, 

além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que 

o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Arbitro honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta 

demanda. Poderá o senhor oficial de justiça usar as faculdades previstas 

no artigo 212 do Código de Processo Civil e utilizar de reforço policial caso 

seja demonstrada a necessidade, ficando também autorizado 

arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a apreensão do bem. 

Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da parte requerida, 

cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a 

execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o pagamento integral 

do débito, caso contrário a propriedade se consolidará em favor do 

requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de defesa é de 15 

(quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. Cumpra-se. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-28.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. M. G. (EXECUTADO)

M. G. &. M. T. L. -. M. (EXECUTADO)

 

Código: 1000145-28.2020.8.11.0011 BANCO BRADESCO S/A ingressou 

com ação de execução por quantia certa em face de Martins Gonçalves & 

Martins Toledo LTDA-ME e SILVANA AUGUSTA MARTINS GONÇALVES. 

No bojo da peça exordial, o exequente pugnou pela realização de bloqueio, 

através do BacenJud, do débito exequendo nas contas do executado. 

Decido. Quanto ao pleito de bloqueio antes de concretizada a citação da 

parte executada, insta salientar que, o novo Código de Processo Civil 

eliminou os requisitos materiais para a admissão de arresto, ao não repetir 

o que estabelecia o artigo 813 do Código Buzaid, mantendo, no entanto, a 

hipótese de arresto cautelar (artigo 301). Por outro lado, o fato de ter 

ficado consignado, no texto contido no artigo 854 do Código de Processo 

Civil em vigor, a possibilidade de realizar-se penhora “sem dar ciência 

prévia ao executado”, não afasta um dos postulados mais importantes de 

todo o sistema processual brasileiro (quiçá mundial) de que medidas 

invasivas do patrimônio alheio, mesmo quando implementadas pelo Poder 

Judiciário, devem ser precedidas de oportunização do contraditório e 

ampla defesa. Nessa medida, apenas quando a parte requerente 

apresentar elementos que demonstrem perigo à efetividade da execução, 

como medidas de dissipação dos bens pelo requerido ou outros elementos 

que poderiam ensejar medidas acautelatórias, é que se poderia cogitar de 

arresto. Diante do exposto, indefiro o pedido. Em prosseguimento, 

determino: 1-Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para 

oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na 

hipótese do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. 2-Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, proceda o Senhor Oficial de Justiça de 

imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de 

penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade. 

3-Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Senhor Oficial de Justiça. 

4-Considerando que não há depositário judicial na Comarca, deverá o 
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executado, no ato da penhora, indicar um possível depositário fiel dos 

bens. 5-Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

executado, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil. 

6-Acaso não seja encontrado o devedor, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução, observado o procedimento previsto no art. 830 do Código de 

Processo Civil. 7-Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever na certidão os 

bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, 

836, § 1º). 8-Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 

1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado. Cumpra-se. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000160-94.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CLEMENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

DANIEL ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO GONCALVES DA SILVA (REU)

 

Código n.º 1000160-94.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação ordinária de 

imissão de posse proposta por DANIEL ROBERTO DOS SANTOS e 

MARLENE CLEMENTE DOS SANTOS em face de NIVALDO GONÇALVES 

DA SILVA, por meio da qual o autor pugna pela concessão de tutela 

antecipada para determinar a desocupação do imóvel adquirido via 

escritura pública. Intime-se o patrono do autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial. Após, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. (datado 

e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003109-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MOREDA NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

 

Código: 1003109-28.2019.8.11.0011 Aqui se tem embargos de terceiro 

ajuizado por SUZINETE COSTA DE ALMEIDA em desfavor de GABRIEL 

MOREDA NETO, qualificados nos autos. Em suma, a embargante alegou ter 

realizado contrato para venda de um veículo automotor a JULIANO 

RIBEIRO DE CASTILHO, que é executado nos autos n. 

1001229-98.2019.811.0011. Disse que o bem seria entregue a Juliano em 

dezembro de 2018, quando houvesse quitação total do veículo junto à 

instituição financeira. Afirmou não ter quitado o bem no prazo acordado 

com Juliano, tendo este, segundo a embargante, por isso, desfeito o 

negócio e negado-se a receber o bem. Disse ainda ter logrado quitação do 

veículo apenas em meados do ano de 2019, quando teria tentado vender o 

veículo a outrem, logrando angariar comprador em agosto de 2019. 

Acrescentou ter dirigido-se até o departamento de trânsito para formalizar 

a transferência, quando teria sido surpreendida com a imposição judicial 

de vedação de alienação e de circulação do veículo, constrições oriundas 

do sistema RENAJUD. A liminar foi concedida em ID n. 25384670. O 

embargado manifestou em ID n. 27832887 alegando fraude processual 

cometida pela embargante, eis que teria ciência da execução desde maio 

de 2019, data anterior à suposta quitação da dívida com Juliano. Para 

comprovar a alegação juntou “printscreen” do registro de acesso de 

terceiros do Sistema PJE no feito principal sob o n. 

1001229-98.2019.8.11.0011, onde há acesso da embargante na data de 

24/05/2019, às 15h59. A decisão com que se deferiu a liminar apresentou 

vários fundamentos e a manifestação apresentada pela parte embargada 

não tem força suficiente para modificação daquela tutela. Por isso, 

mantenho a decisão já exarada. Fixo prazo de 15 dias para que parte 

embargante manifeste-se quanto às alegações da parte embargada. No 

mesmo prazo, poderão as partes dizer se têm outras provas com que 

pretendem demonstrar seu direito em Juízo. De tudo cumprido, conclusos. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003535-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VERSALLI PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO DA SILVA RAMOS OAB - MT23771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DO CARMO PACHECO (REU)

 

Cód. 1003535-40.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de obrigação de fazer, 

com pedido de tutela provisória, ajuizada por RAFAEL VERSALLI PINTO em 

desfavor de FELIPE DO CARMO PACHECO, objetivando a transferência de 

propriedade imóvel adquirida via escritura pública. Alegou a parte autora 

que o requerido não cumpriu a obrigação pactuada, embora tenha 

recebido o pagamento pela venda do imóvel no importe de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata 

transferência da propriedade para a sua titularidade. Recolhida as custas 

processuais em ID n. 28830670. É o breve relato. Fundamento e decido. 

No que concerne ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos 

moldes do Novo Código de Processo Civil, passo a deliberar sob sua nova 

ótica, prevista como tutela provisória, de acordo com os artigos 300 e 

seguintes do NCPC. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência 

será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise ao 

caderno processual, não há narrativa de empecilhos quanto a fruição do 

bem em questão, mesmo porque o autor aduz estar na posse do bem, 

portanto, afastado o risco de dano caso a tutela de urgência não seja 

deferida. Além do mais, os documentos anexados não são suficientes 

para demonstrar, de plano, o direito invocado pelo autor, sendo 

necessário o estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla 

defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que 

ausentes os requisitos legais para tanto. Na sequência, designo audiência 

de mediação para o dia 07 de abril de 2020, às 15h30. Cite-se e intime-se 

o requerido a comparecer à audiência designada. Consigne-se que em 

não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir da data 

da efetiva realização da audiência. Intime-se o requerente na pessoa de 

seu advogado. Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. 

Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito (datado e assinado digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000199-91.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000199-91.2020.8.11.0011 Analisando detidamente a petição 

inicial, verifico 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 no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. O autor manifestou expressamente o seu desinteresse na 

autocomposição, razão pela qual deixo de designar a sessão de 

conciliação/mediação aludida pelo art.334, caput, do CPC. Determino a 

citação da parte ré para que ofereça contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações 

de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do CPC. No mais, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Após, 
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conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000124-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DE CAMPOS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000124-52.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 

ROSIMEIRE DE CAMPOS ALMEIDA, ambos qualificados. Inicialmente, 

recebo a petição inicial em todos os seus termos. Por conseguinte, 

determino: 1-Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para 

oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na 

hipótese do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. 2-Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, proceda o Senhor Oficial de Justiça de 

imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de 

penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade. 

3-Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Senhor Oficial de Justiça. 

4-Considerando que não há depositário judicial na Comarca, deverá o 

executado, no ato da penhora, indicar um possível depositário fiel dos 

bens. 5-Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

executado, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil. 

6-Acaso não seja encontrado o devedor, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução, observado o procedimento previsto no art. 830 do Código de 

Processo Civil. 7-Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever na certidão os 

bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, 

836, § 1º). 8-Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 

1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA FERREIRA PESSOA (EXECUTADO)

LUZIA MACENA DUARTE (EXECUTADO)

ANDRE JOSE BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000111-53.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de LUZIA 

MACENA DUARTE, ambos qualificados. Inicialmente, recebo a petição 

inicial em todos os seus termos. Por conseguinte, determino: 1-Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do Código de Processo Civil. 2-Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Senhor Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a parte 

executada na mesma oportunidade. 3-Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Senhor Oficial de Justiça. 4-Considerando que não há depositário 

judicial na Comarca, deverá o executado, no ato da penhora, indicar um 

possível depositário fiel dos bens. 5-Recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, intime-se o cônjuge do executado, nos termos do artigo 842 do 

Código de Processo Civil. 6-Acaso não seja encontrado o devedor, 

proceda o Senhor Oficial de Justiça ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução, observado o procedimento previsto no 

art. 830 do Código de Processo Civil. 7-Não encontrados bens suficientes 

para garantia da execução, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever 

na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do 

devedor (CPC, 836, § 1º). 8-Em conformidade com o disposto no art. 827, 

c/c art. 85, §§ 1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários 

em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em 

caso de pagamento no prazo assinalado. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004091-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1004091-42.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação ordinária com 

pedido de tutela de urgência e evidência, ajuizada por LUCIANA DIAS DOS 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A requerente afirmou 

ter participado do concurso sob o “Edital de Concurso Público n. 01/2017", 

no dia 03 de julho de 2017, o qual visou o preenchimento de diversos 

cargos públicos no Estado de Mato Grosso. Aduziu ainda ter sido 

aprovada no 11º (décimo primeiro) lugar para o cargo de “Professor de 

Educação Básica – Pedagogia”, ficando, dessa forma, no cadastro de 

reserva, eis que o certame teria aberto 08 (oito) vagas para o aludido 

cargo. Os autos registram que todos os aprovados foram nomeados, 

todavia, a requerente sustentou que no ano de 2019, o Estado de Mato 

Grosso, teria nomeado 13 (treze) servidores temporários para exercício 

da função de professor de Educação Básica/Pedagogia. Diante de tais 

asserções, a requerente pugnou pela concessão de tutela de evidência 

ou urgência para que seja determinada ao Estado que proceda com sua 

imediata convocação e nomeação para ocupar o cargo de professora de 

Educação Básica/Pedagogia. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, 

sustentando que a mera expectativa de direito se converteu em direito 

público subjetivo à nomeação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Preliminarmente, defiro a benesse da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

e seguintes do CPC/15. Nesta senda, em uma análise de cognição 

sumária, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para 

concessão da medida pleiteada, conforme adiante elucidado. É correto 

afirmar que o candidato aprovado em cadastro de reserva possui 

meramente expectativa de direito à nomeação, entrementes, a contratação 

precária de pessoas para ocuparem e exercerem a mesma função 

descrita no edital do concurso público, além de denotar a existência de 

vaga, evidencia que o candidato aprovado foi preterido. Nesta toada, 

impositivo o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação da autora. 

Registre-se que a autora logrou êxito em comprovar os argumentos 

lançados na exordial. Eis que nos autos está colacionada a portaria de 

nomeações dos servidores temporários, constando nela que eles teriam 

sido contratados para preencher o cargo de “Professor de Educação 

Básica/Pedagogia”. Consta no edital, logo no primeiro parágrafo que o 

concurso destinava-se ao preenchimento de vagas existentes e formação 

de cadastro reserva para eventuais vagas supervenientes no prazo de 

validade do concurso. Além disso, no item "14.2" do edital, consta que o 

prazo de validade seria 2 anos, prorrogáveis por mais 2. No item "15.2" do 

edital, consta que as vagas supervenientes seriam preenchidas com os 

integrantes do cadastro de reserva. Neste viés, a autora apresentou 

documentos que demonstram que os 13 (treze) servidores nomeados 

precariamente no início do ano passado permanecem nos quadros de 

servidores do Estado, desempenhando o mister de professor. Nesta 

senda “O STF possui orientação no sentido de que a contratação em 

caráter precário, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para 

o qual foi promovido concurso público, implica em preterição de candidato 
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habilitado, quando ainda subsiste a plena vigência do referido concurso, o 

que viola o direito do concorrente aprovado à respectiva nomeação. (STF 

- AI 788628/GO, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 08/11/2012) Assim, diante do exposto 

é possível aferir a probabilidade do direito alegado, bem como o risco de 

resultado útil do processo. Impende destacar que o segundo requisito 

elencado no artigo 300 do CPC/15 se amolda ao presente caso, haja vista 

que a autora pretende ingressar nos quadros de servidores municipais, 

necessitando desempenhar o mister para o qual foi aprovada para fins de 

percepção dos subsídios e proventos oriundos do cargo, possuindo tais 

verbas natureza alimentar. Assim, tendo a autora logrado demonstrar, AO 

MENOS NESSE EXAME SUPERFICIAL, que há 08 (oito) vagas no quadro de 

professor de Educação Básica/Pedagogia, sendo 08 (oito) nomeados 

voluntariamente pelo Estado de Mato Grosso e 13 (treze) exercendo 

precariamente o cargo, NÃO SE PODE DEIXAR DE ACOLHER O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA. Ante o exposto e por tudo mais que nos autos 

constam, DEFIRO o pedido liminar veiculado na inicial, para o fim de 

determinar ao Estado de Mato Grosso que realize a CONVOCAÇÃO, 

NOMEAÇÃO E POSSE da requerente ao cargo de UNIDOCENCIA 

(EDUCAÇÃO BÁSICA). Intime-se o requerido para que cumpra a obrigação 

de fazer. Fixo o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para cumprimento da 

liminar, consignando que será aplicada multa de R$1.000,00 (mil reais) por 

dia de descumprimento. Esclareço, por oportuno, que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque em feitos que se tem no pólo 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. Assim, cite-se a parte ré. Apresentada contestação, ou 

decorrido sem manifestação o prazo legal, tornem os autos conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004020-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA BORDONE LTDA (REU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1004020-40.2019.8.11.0011 Manifestem-se o Município de 

Mirassol D’Oeste, Imobiliária Bordone LTDA e Construtora Roberto Braga 

LTDA a respeito da tutela de urgência vindicada, no prazo de 72 (setenta 

e duas) horas, nos termos do art. 2º da Lei 8.437/1992. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003485-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Autos: 1003485-14.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação previdenciária. 

MARIA APARECIDA SANTOS propôs a presente demanda buscando o 

restabelecimento de aposentadoria do benefício de auxílio-doença e, caso 

constatado a incapacidade permanente, a conversão em aposentadoria 

por invalidez com acréscimo de 25% sobre o valor do benefício. A 

requerente aduziu ser portadora de graves problemas nos membros 

inferiores - (CID 10 S 72.9 - Fratura do fêmur, parte não especificada e CID 

10 M 84.1 - Ausência de consolidação da fratura (pseudo-artrose com 

sequela de fratura exposta de fêmur à esquerda, evoluindo com 

pseudoartrose atrófica de fêmur à esquerda; encurtamento de 08 (oito) 

centímetro inferior esquerdo - , quadro clínico que a incapacita para 

exercer suas atividades laborativas. Relatou ter pedido a prorrogação do 

benefício em 02/08/2018, o que foi negado com a consequente cessação 

do benefício em 12/12/2018. Discorreu que, em que pese a decisão 

administrativa da benesse, a incapacidade não teria cessado, razão pela 

qual pugnou pela concessão de tutela de urgência para o fim de que a 

requerida restabeleça desde logo o benefício de forma integral. 

Analisando os autos, os documentos médicos acostados pela parte autora 

em ID n.2414699 demonstram a incapacidade alegada, bem como 

demonstram a necessidade de permanecer afastada do ambiente de 

trabalho em prol de melhor prognóstico. Isso porque há atestado médico 

sugerindo o afastamento laboral por tempo indeterminado, a saber: “a 

paciente apresenta limitação de mobilidade e de atividades de vida diária; 

apresenta ainda limitação definitiva devido à restrição para permanecer 

longo períodos em pé e deambular longas distâncias, há restrição física 

para o trabalho, no que se refere à atividades que envolvam o uso do 

membro inferior esquerdo, necessita do auxílio de muletas auxiliares para 

locomoção, por tempo indeterminado” (SIC). Assim, verifica-se que foram 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam a probabilidade do direito, verificada pelos exames 

apresentados, e o perigo de dano, haja vista a incapacidade laborativa 

para adquirir meios para sua subsistência. Desta feita, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS que proceda com 

o restabelecimento integral do benefício de auxílio-doença desde a data do 

indeferimento administrativo. 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 previdência objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. O descumprimento injustificado desta ordem implicará em execução 

de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, bloqueio do 

montante devido nas contas do ente público e 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. 

Assinalo, por oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que 

trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos dessa 

natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, não concilia e nem 

transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas 

representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito constitucional da parte autora. Em prosseguimento, 

determino que seja procedida a citação da autarquia requerida, mediante 

remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de 

pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte requerida 

apresentar, desde logo, quesitos e indicar assistente técnico. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

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

Assim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, 

e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). 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 anexado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos para saneamento do feito. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000261-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000261-34.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 
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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 18 de maio de 2020, às 13h, 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)

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003266-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1003266-98.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de Município de Curvelândia/MT e Vasconcelos 

de Moraes Advogados Associados, ambos devidamente qualificados. O 

autor alega que, segundo restou apurado no procedimento investigativo 

incluso, Sidinei Custódio da Silva, prefeito de Curvelândia - MT, e 

Vasconcelos de Moraes Advogados Associados, representada por 

Edmilson Vasconcelos de Moraes, teriam praticado atos irregulares contra 

a Administração Pública. Narra a inicial que no ano de 2018 foi instaurado 

Inquérito Civil (n. 05/2019), a fim de apurar suposta prática de violação aos 

princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, 

bem como de lesão ao patrimônio público, nos atos de gestão e 

contratação de sociedade de advogados para defender os interesses da 

administração pública. Aduz o Ministério Público que, o ente municipal, a 

princípio, teria informado a disponibilidade de cargo efetivo para advogado, 

todavia, após a exoneração do servidor à época, referido cargo 

permaneceu vago, pois houve a desistência dos demais classificados no 

último concurso público 01/2014. Argumenta que após a instauração do IC 

n. 05/2019, novas informações foram requisitadas à municipalidade, 

oportunidade que asseverou a existência de cargo em comissão de 

Assessor Jurídico, além do cargo efetivo ora mencionado. Sustenta ainda 

o Parquet que, a municipalidade estaria querendo omitir todas as 

informações requisitadas, pois encaminhou documentação a respeito de 

contratação da sociedade de advogados por meio do Pregão Presencial n. 

06/2019, burlando a regra constitucional de concurso público. Não 

obstante, também apresentou a lista de todos os advogados contratados 

antes da licitação e com a dispensa dela. Ademais, narra que a empresa 

jurídica requerida VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS foi contratada para prestação de serviços de assessoria e 

consultoria jurídica para atendimento das necessidades do Município de 

Curvelândia/MT, o que violaria, em tese, a regra do concurso público. 

Assim, postulou pela concessão de liminar para o fim de determinar a 

suspensão da contratação da sociedade de advogados em questão e a 

realização de concurso público no prazo de 30 (trinta) dias e no mérito, 

requer o reconhecimento da nulidade da contratação, devendo a 

municipalidade promover concurso público para o cargo de procurador. 

Com a inicial vieram os documentos relativos ao Inquérito Civil. Instados, os 

requeridos manifestaram defesa em ID n. 24380041, defendendo a 

legalidade da contratação dos serviços advocatícios e a inexistência de 

atos irregulares apontados pelo autor. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. A Lei Federal n. 8.437/92, em seu artigo 

1º, § 3º, dispõe que não será cabível, contra atos do poder público, 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Todavia, 

a jurisprudência já é pacífica em reconhecer a admissibilidade da 

concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do 

poder público, apesar da limitação legal apresentada. Ressalta-se que a 

admissibilidade da medida se opera exclusivamente em casos 

excepcionais, com o propósito de confirmar a garantia constitucional da 

devida tutela jurisdicional, aplicando-se aos casos em que a sua negação 

poderia culminar com o definhamento do direito ou de definida situação 

fática. Nesse sentido: “Sem embargos, o parágrafo 3º, do artigo 1º, da Lei 

n.º 8.437/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do 

Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham 

nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal. 

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. 

Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a 

atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte 

criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da 

humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade 

processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a 

formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais. Dentro dessa visão 

teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos 

Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares 

de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus 

bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja 

indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele 

incompatível com a demora na prestação jurisdicional.” (STJ - 1ª Turma, 

REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado 

em 19/2/2001) (negrito nosso) Diante do supracitado, resta evidente que, 

ante a ineficácia do Poder Executivo em garantir os direitos mais 

fundamentais do cidadão, imperiosa e legítima se faz a intervenção do 

Poder Judiciário com o fito de sejam cumpridos os ordenamentos 

constitucionais. O pedido em apreço não se enquadra na hipótese do art. 

300 do CPC/15, segundo o qual é possível ao juiz conceder tutela de 

urgência de cunho satisfativo, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim sendo, o deferimento da liminar depende da 

comprovação de dois requisitos: o fumus boni iuris (consistente na 

caracterização da fraude imputada ao demandado) e o periculum in mora 

(caracterizado pela demonstração do relevante fundamento jurídico que 

informe a lesão à administração pública). A análise dos autos revela que o 

pedido de tutela de urgência funda-se na tese de que não seria possível a 

contratação de advogado ou escritório de advocacia sem a prévia 

realização de concurso público. No entanto, é lícita a contratação de 

serviços de assistência jurídica por ente público, por meio de prévia 

licitação, para alguns casos excepcionais, não sendo exigida a prévia a 

realização de concurso público em absoluto, para quaisquer situações. 

Nesse prisma, o próprio autor informou que o município contratou a 

sociedade de advogados requerida por meio licitatório. Nessa medida, ao 

aplicar sua tese ao caso concreto, o Ministério Público deixou de 
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demonstrar que a contratação objeto destes autos estaria fora das 

exceções permitidas. Ademais, o fundamento do seu pedido de tutela de 

urgência confunde-se com as alegações que dependem da instrução 

processual para melhor exame. Por isso, estando ausente o requisito da 

probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação, tendo em vista que 

o litígio em comento versa sobre direito sobre o qual não se admite 

autocomposição, inteligência do art. 334, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do 

NCPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003109-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MOREDA NETO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1003109-28.2019.8.11.0011 Aqui se tem embargos de terceiro 

ajuizado por SUZINETE COSTA DE ALMEIDA em desfavor de GABRIEL 

MOREDA NETO, qualificados nos autos. Em suma, a embargante alegou ter 

realizado contrato para venda de um veículo automotor a JULIANO 

RIBEIRO DE CASTILHO, que é executado nos autos n. 

1001229-98.2019.811.0011. Disse que o bem seria entregue a Juliano em 

dezembro de 2018, quando houvesse quitação total do veículo junto à 

instituição financeira. Afirmou não ter quitado o bem no prazo acordado 

com Juliano, tendo este, segundo a embargante, por isso, desfeito o 

negócio e negado-se a receber o bem. Disse ainda ter logrado quitação do 

veículo apenas em meados do ano de 2019, quando teria tentado vender o 

veículo a outrem, logrando angariar comprador em agosto de 2019. 

Acrescentou ter dirigido-se até o departamento de trânsito para formalizar 

a transferência, quando teria sido surpreendida com a imposição judicial 

de vedação de alienação e de circulação do veículo, constrições oriundas 

do sistema RENAJUD. A liminar foi concedida em ID n. 25384670. O 

embargado manifestou em ID n. 27832887 alegando fraude processual 

cometida pela embargante, eis que teria ciência da execução desde maio 

de 2019, data anterior à suposta quitação da dívida com Juliano. Para 

comprovar a alegação juntou “printscreen” do registro de acesso de 

terceiros do Sistema PJE no feito principal sob o n. 

1001229-98.2019.8.11.0011, onde há acesso da embargante na data de 

24/05/2019, às 15h59. A decisão com que se deferiu a liminar apresentou 

vários fundamentos e a manifestação apresentada pela parte embargada 

não tem força suficiente para modificação daquela tutela. Por isso, 

mantenho a decisão já exarada. Fixo prazo de 15 dias para que parte 

embargante manifeste-se quanto às alegações da parte embargada. No 

mesmo prazo, poderão as partes dizer se têm outras provas com que 

pretendem demonstrar seu direito em Juízo. De tudo cumprido, conclusos. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000235-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n° 1000235-36.2020.8.11.0011 Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por IURI SEROR CUIABANO em desfavor de ato do 

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, todos devidamente qualificados nos autos, ante a prática de ato 

ilegal pela autoridade coatora consistente em suposta autuação de multas 

de trânsito sem prévia notificação. A despeito do impetrante postular a 

concessão de liminar inaudita altera pars, mister a formação do 

contraditório. Assim, NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora 

para que, no prazo de 10 dias, prestem as informações necessárias. 

Mirassol D’ Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000160-94.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CLEMENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

DANIEL ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO GONCALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000160-94.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação ordinária de 

imissão de posse proposta por DANIEL ROBERTO DOS SANTOS e 

MARLENE CLEMENTE DOS SANTOS em face de NIVALDO GONÇALVES 

DA SILVA, por meio da qual o autor pugna pela concessão de tutela 

antecipada para determinar a desocupação do imóvel adquirido via 

escritura pública. Intime-se o patrono do autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial. Após, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. (datado 

e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-72.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDO MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000252-72.2020.8.11.0011 Aqui se tem Ação Previdenciária. 

ADELAIDO MENDES DA SILVA propôs a presente demanda buscando o 

reconhecimento judicial ao benefício previdenciário de auxílio-doença e, 

caso constatado a incapacidade permanente, a conversão em 

aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. A parte autora pediu antecipação da tutela 

consistente em que o réu conceda desde logo o benefício. Analisando 

minuciosamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a 

autora foi acometida pelas patologias “CID H 54.1 (cegueira em um olho e 

visão subnormal em outro)”, quadro clínico que o incapacita para exercer 

suas atividades laborativas. Ocorre que na via administrativa, o benefício 

solicitado foi indeferido, em razão de não ter sido constatada a 

incapacidade para o trabalho. Diante dos documentos acostados, 

verifica-se por meio dos laudos médicos que as patologias que acometem 

a parte autora são irreversíveis e progressivas, sendo sugerido o 

afastamento por tempo indeterminado para o trabalho (ID n.29072926). 

Contudo, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos contidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja a probabilidade do direito, 

verificada pelos exames apresentados e pelas declarações do autor. É 

que consta ter sido o autor segurado entre setembro de 2011 a junho de 

2014 e, depois, entre junho de 2017 a dezembro de 2019. Não consta, 

porém, quando o autor passou a padecer das patologias afirmadas. 

Assim, pelo fato de a lei exigir que o advento da doença incapacitante seja 

contemporânea ou superveniente, mas desde que na constância da 

condição de segurado, não há elementos nos autos capazes de sustentar 

o deferimento da tutela de urgência. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Assinalo, por oportuno, que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, 

não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 
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processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da parte autora. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação da autarquia 

requerida, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte requerida apresentar, desde logo, quesitos e indicar assistente 

técnico. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte 

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

dias. Para a realização da perícia requerida, nomeio, desde já, a Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM-MT nº 7134, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). 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 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Mirassol 

D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003535-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VERSALLI PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO DA SILVA RAMOS OAB - MT23771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DO CARMO PACHECO (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Cód. 1003535-40.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de obrigação de fazer, 

com pedido de tutela provisória, ajuizada por RAFAEL VERSALLI PINTO em 

desfavor de FELIPE DO CARMO PACHECO, objetivando a transferência de 

propriedade imóvel adquirida via escritura pública. Alegou a parte autora 

que o requerido não cumpriu a obrigação pactuada, embora tenha 

recebido o pagamento pela venda do imóvel no importe de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata 

transferência da propriedade para a sua titularidade. Recolhida as custas 

processuais em ID n. 28830670. É o breve relato. Fundamento e decido. 

No que concerne ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos 

moldes do Novo Código de Processo Civil, passo a deliberar sob sua nova 

ótica, prevista como tutela provisória, de acordo com os artigos 300 e 

seguintes do NCPC. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência 

será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise ao 

caderno processual, não há narrativa de empecilhos quanto a fruição do 

bem em questão, mesmo porque o autor aduz estar na posse do bem, 

portanto, afastado o risco de dano caso a tutela de urgência não seja 

deferida. Além do mais, os documentos anexados não são suficientes 

para demonstrar, de plano, o direito invocado pelo autor, sendo 

necessário o estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla 

defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que 

ausentes os requisitos legais para tanto. Na sequência, designo audiência 

de mediação para o dia 07 de abril de 2020, às 15h30. Cite-se e intime-se 

o requerido a comparecer à audiência designada. Consigne-se que em 

não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir da data 

da efetiva realização da audiência. Intime-se o requerente na pessoa de 

seu advogado. Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. 

Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito (datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000086-40.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MUNHOZ MAGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AMERICANA LTDA - EPP (REQUERIDO)

NELSON VIEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000086-40.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela antecipada, 

ajuizada por JORGE LUIZ MUNHOZ MAGIO em face da CONSTRUTORA 

AMERICANA, CONSTRUTOR e vendedor NELSON VIEIRA NETO e CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, através da qual sustenta que adquiriu um imóvel 

situado no Loteamento Maracujá, no município de Curvelândia-MT, Rua 

Projetada B, Lote 05, Quadra 02. Acrescentou que, tão logo mudaram-se 

para o imóvel, passaram a sofrer com uma série de danos oriundos de 

vícios na construção. São danos físicos tais como: rachaduras, 

infiltrações, goteiras, fissuras nas paredes e alagamentos que ocorrem 

nas épocas de chuva. Ao final, pede a concessão de tutela de urgência 

para determinar às requeridas a locação de outro imóvel residencial com 

características compatíveis com o objeto da demanda para moradia da 

família e ao final a procedência da ação para condenar as requeridas na 

obrigação de fazer referentes aos reparos necessários do imóvel, bem 

como ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais 

decorrentes dos fatos narrados na inicial. As requeridas foram citadas, A 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou contestação, arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois haveria atuado como agente 

financiador mediante contrato mútuo, indicando a Construtora Americana 

como legitimada passiva da demanda. No mérito requereu a improcedência 

dos pedidos. Já a CONSTRUTORA AMERICANA e NELSON VIEIRA NETO 

apresentaram contestação por intermédio da Defensoria Pública da União, 

arguindo a preliminar de incompetência da Justiça Federal, ante a 

participação da CEF como agente financeiro. No mérito requereu a 

improcedência dos pedidos. Em sede de impugnação à contestação, aduz 

a parte autora que a responsabilidade do agente financeiro nos contratos 

de financiamento de imóveis é uma questão controversa nos Tribunais 

Superiores e que por haver vistorias e avaliações do imóvel realizadas 

pela CEF teria legitimidade passiva para figurar na demanda, ante a 

responsabilização solidária entre os agentes. Foi reconhecida a 

incompetência da Justiça Federal para processar o feito, razão porque os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Recebo os autos no estado em que se encontram, aproveitando os atos 

processuais já deliberados. Inicialmente, verifico o pedido liminar para 

determinar as requeridas à locação de outro imóvel residencial com as 

mesmas características com o objeto da demanda para moradia, pois 

insustentável o exercício de tal direito. Em análise ao caderno processual, 

não há elementos suficientes para a análise da tutela vindicada, pois o 

último laudo técnico da avaliação realizado foi no ano de 2017, logo, não 

há evidência de perigo da demora. Além do mais, é um caso que demanda 

maior produção de provas. Diante disso, indefiro o pedido de tutela de 

urgência, o que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso o cenário 

sofra alterações. No mais, ante tudo que foi dito fixo como pontos 

controvertidos as seguintes questões: - a responsabilidade ou não da 

parte requerida - houve ou não quebra contratual - o nexo causal do dano 

- a quantificação do dano Diante disso, determino a intimação das partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência destas. Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser 

apresentado assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o 

risco de preclusão. Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverá ser esclarecido quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Tem a 

parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação e o requerido o 

prazo de 15 (quinze) dias. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de 

prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das partes com 

o julgamento do feito conforme o estado do processo. Às providências. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001817-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1001817-42.2018.8.11.0011 Defiro conforme postulado em ID n. 

21754280, de modo que se oficie a Caixa Econômica Federal para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca da titularidade ou não da 

conta indicada no feito. Após, às partes para se manifestarem. Empós, 

conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000963-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TERTULINO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER TERTULINO MENDONCA (REQUERIDO)

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000963-14.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de interdição. 

Após realizada a audiência de entrevista do interditando, foi deferida a 

tutela de urgência e mantido os autos em conclusão para deliberações. 

Dando prosseguimento ao feito, intime-se o interditando para fins de 

cumprimento do art. 752, e seguintes do CPC/15. Nada sendo impugnado, 

por força do art. 753, do mesmo diploma legal, nomeio a Dr.ª Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM-MT nº 7134, que servirá independentemente 

de compromisso, para efetuar a perícia em data e horários oportunamente 

agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Mirassol D'/MT. Deverá o perito responder os quesitos 

formulados pelas partes, acaso apresentados, e os quesitos do Juízo, 

quais sejam: 1. O interditando apresenta alguma deficiência psíquica? 2. 

Essa deficiência é de caráter permanente ou transitório? 3. Tem o 

interditando condições de discernimento, com capacidade de, por si só, 

gerir sua pessoa e administrar seus bens? 4. Se afirmativo, quais as 

restrições, ainda que reduzidas, na capacidade de gerir sua pessoa e 

administrar seus bens e para a prática de todos os atos da vida civil? São 

elas permanentes ou temporárias? 6. Tecer demais considerações de 

ordem médica ou psiquiátrica entendidas necessárias pelo Senhor Perito; 

Expeça-se mandado de intimação às partes. Tangente aos honorários 

periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo 

Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 95, §3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, a perícia será custeada pelo Estado de Mato Grosso, 

com recursos alocados em seu orçamento. Elaborado o laudo e anexado 

aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias e, após, 

conclusos. Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação em 30 (trinta) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000315-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO GONZAGA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000315-34.2019.8.11.0011 Em análise à declaração de 

imposto de renda em ID n. 26053638, malgrado a parte autora tenha se 

declarado hipossuficiente quando do ajuizamento da ação, constato que 

possui um imóvel rural em seu nome, do qual extrai rendimentos 

considerações. Além do mais, consta que tem capital social formando 

pessoa jurídica. Consta ainda indicação saldo bancário em mais de R$ 

14.000,00, tudo isso a elidir a presunção de pobreza em seu favor. Assim, 

considerando a interpretação sistemática do art. 5º, LXXIV da CF, 

infere-se que a simples declaração de que a parte não dispõe, ainda que 

momentaneamente, de recursos para efetuar o pagamento das custas 

processuais sem prejuízo próprio ou de sua família só deve ser deferida 

pelo Magistrado quando nenhum outro fato comprometer a veracidade 

dessa afirmação, o que, conforme grafado em linhas anteriores, não é o 

caso dos autos. À vista disso, INDEFIRO o pedido de concessão da 

Justiça Gratuita. Intime-se o autor para que promova o recolhimento das 

custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do presente feito, atentando-se a Secretaria da Segunda Vara para a 

redação do artigo 456 da CNJG, in verbis: Art. 456. A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3º O prazo a que alude o § 1º será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001866-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARAPONGAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON ADAO PRATA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1001866-49.2019.8.11.0011 Cumpra-se integralmente o 

determinado no feito principal sob o n. 1000285-96.2019.811.0011. Fixo 

prazo de 15 dias para que a parte embargante manifestar-se quanto às 

alegações da parte embargada e, no mesmo prazo, poderão as partes 

dizer se têm outras provas a produzir para demonstrar seu direito em 

Juízo. Após, conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000285-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ADAO PRATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAPONGAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000285-96.2019.8.11.0011 Em análise detida ao caderno 
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processual, verifico que a parte executada apresentou embargos à 

execução tanto neste feito principal quanto em apartado sob o n. 

1001866-49.2019.8.11.0011, todavia, ambos os embargos foram 

recebidos sem o efeito suspensivo. Assim, para dirimir tais conflitos 

processuais, CHAMO O FEITO À ORDEM para que seja trasladada a 

decisão de ID n. 25794679 destes autos para o feito distribuído em 

dependência/apartado acima mencionado. No mais, considerando a não 

concessão do efeito suspensivo da execução, defiro o pedido da 

exequente e, com fulcro no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

determino que se proceda com uma tentativa de penhora online no valor 

de R$ 129.870,59 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e setenta reais e 

cinquenta e nove centavos) em eventuais contas ou aplicações 

financeiras da parte executada, CNPJ n. 12.157.305/0001-90, por meio do 

Sistema BACENJUD. Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, 

deverá a parte executada ser intimada para que se manifeste em 5 (cinco) 

dias, tal como preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil. De 

outro vértice, deverá o exequente ser intimado para se manifestar em 

prosseguimento. Após, conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000109-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GOLONI & GOLONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL OAB - MT23086/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DE LUCAS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GOLONI & GOLONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000109-83.2020.8.11.0011 Aqui se revela ação de execução 

de título executivo judicial, ajuizada por GOLONI & GOLONI LTDA - ME, em 

face do SILVANO DE LUCAS. Passa-se à decisão. O artigo 4º da Lei 

1060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa 

alegação da parte. E, quando se verificar a existência de fatos que 

possam demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, deve 

indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO 

CONTRATO DE INANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO 

BANCO DE DADOS DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC 

-VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO 

DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

-DESPROVIMENTO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela é necessário que a parte demonstre a verossimilhança de suas 

alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ausentes os requisitos autorizadores, não há como acolher o pedido em 

grau recursal. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. 

LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º 

da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo 

que não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser 

alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) 

Analisando o pedido inicial, verifica-se que a parte autora ostenta a 

qualidade de pessoa jurídica. Dessa forma, podemos afirmar que a 

presunção de pobreza não opera automaticamente, no caso ora 

analisado, com a simples declaração afirmada pelos autores, de que não 

possuem condições de arcar com as custas processuais. Neste jaez é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Data 

de Julgamento: 08-02-2012). Ante o exposto, não havendo demonstração 

com precisão que os autores enquadram-se nos termos da Lei 1.060/50 e 

nos artigos pertinentes previstos no CPC, é necessário que tragam aos 

autos outros documentos que achar pertinentes para análise do pedido. 

Intime-os para que em 15 (quinze) dias forneçam outros elementos para 

melhor avaliação de eventual hipossuficiência por meio da juntada: a) o 

inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda declaração 

oficial da dispensa da autora e do seu cônjuge; b) certidões dos cartórios 

de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em 

nome da autora e do seu cônjuge; c) certidão do órgão de trânsito que 

demonstre a existência ou não de veículos em nome da autora e do seu 

cônjuge; d) certidão do órgão competente que demonstre a existência ou 

não de semoventes da autora e do seu cônjuge. Frise-se, ainda, que 

acaso não tenham interesse em promover a juntada dos documentos 

acima listados, desde já, poderão recolher as custas processuais ou pedir 

o parcelamento. A exigência dos documentos relativos ao cônjuge se 

justifica porque a condição da economia doméstica também deve ser 

levada em conta para efeitos da gratuidade dos serviços judiciários. 

Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003305-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (REU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA PUERARI MARQUES OAB - MT25832/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1003266-98.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação civil pública c/c 

obrigação de fazer c/c tutela de urgência proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de Município de Mirassol D’Oeste/MT, 

Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste/MT e Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Mirassol D’Oeste/MT, ambos devidamente qualificados. O autor 

alega que, segundo restou apurado via notícia de fato, instaurada após o 

recebimento de denúncia anônima à Ouvidoria do MPE, o cargo 

comissionado de Assessor Jurídico do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Mirassol D’Oeste/MT possui algumas irregularidades. Narra a 

inicial que as funções do cargo comissionado de Assessor Jurídico da 

SAEMI, na prática e de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 

045/2005, submetem-se à atividade compatível com o cargo de servidor 

efetivo para a carreira de advogado público, ou seja, o Assessor Jurídico 

da SAEMI estaria representando o órgão judicialmente e extrajudicialmente, 

prestando consultoria e assessoramento jurídico, atribuições aquém ao 

estabelecido na Constituição Federal de 1988. Argumenta que após 

oficiada, a municipalidade informou que a contratação do Assessor 

Jurídico estaria amparada pela Lei Complementar Municipal n. 045/2005, a 

qual dispõe sobre a criação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

destacando que os cargos em comissão são de livre nomeação e 

exoneração pelo prefeito municipal e se destinam apenas às atribuições 

de direção e assessoramento. Ademais, narra que a municipalidade não 

comprovou que o Assessor Jurídico da SAEMI exerce atividades voltadas 

apenas à chefia, direção ou assessoramento direto à autoridade 
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competente, razão porque postulou pela concessão de liminar para o fim 

de determinar a alteração da Lei Complementar Municipal n. 45/2005 e sua 

subserviência à Constituição Federal de 1988, para que possa ser criado 

cargo jurídico de procurador através de concurso público. Requereu ainda 

a exoneração do servidor ocupante como Assessor Jurídico da SAEMI e o 

preenchimento do cargo por meio de concurso público. No mérito, em tese, 

persegue a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos 

relativas à notícia de fato. Instados, os requeridos manifestaram defesa 

em ID n. 25237802 e 25572665, defendendo a legalidade da atuação do 

Assessor Jurídico da SAEMI, pois permitida pela LCM n. 045/2005. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A petição 

inicial deve ser indeferida por ausência de interesse processual. Nesse 

sentido, estabelece o Código de Processo Civil: "Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I (omisso) II (omisso) III - o autor carecer de 

interesse processual;" O melhor conceito para interesse processual é o 

que inclui a via eleita pelo autor. Nestes termos, falta interesse processual 

ao autor quanto ele elege a via processual inadequada para perseguir o 

bem jurídico pretendido. No caso destes autos, o autor busca tutela 

jurisdicional, inclusive em sede de tutela de urgência, para que seja dada 

ordem a entes públicos para alteração legislativa de uma Lei Complementar 

municipal. Pediu-se ainda que o comando judicial fosse dado no sentido de 

que a alteração pretendida fosse concluída de acordo com os ditames 

constitucionais. A via eleita pelo autor é evidentemente inadequada, eis 

que, no bojo da ação civil pública, não é cabível tutela jurisdicional para 

obter edição legislativa, eis que, nesse caso, o Poder Judiciário não pode 

ingerir-se na atuação legislativa. É que, tanto a formulação de lei, com sua 

proposição, votação, aprovação, sanção e publicação, e ainda quanto 

mais, a edição dela de acordo com a norma constitucional, são atos que 

dependem da conveniência e oportunidade de prerrogativa do Poder 

Legislativa e de seus membros. No caso omissão legislativa para 

assegurar um direito fundamental, ou necessário ao exercício da 

cidadania ou de outro preceito constitucional, deve o Ministério Público 

valer-se da via adequada. Assim, ausente o interesse processual, 

EXTINGO FEITO sem resolução do mérito. Transitada em julgada esta 

sentença, arquivem-se os autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TEIXEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Processo n. 

1000146-47.2019.8.11.0011 Requerente: VALDIR TEIXEIRA DE 

CARVALHO Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Valdir Teixeira de 

Carvalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o restabelecimento do direito ao recebimento de aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência 

Social na qualidade de empregado. Relatou o autor ter sido acometido por 

moléstias que o incapacitaram para exercício de suas atividades laborais. 

Asseverou ainda ter sido beneficiado com a aposentadoria por invalidez 

através dos autos sob o código 190338, todavia, durante a revisão pericial 

administrativa foi constatada capacidade laborativa, o que seria inverdade, 

pois estaria incapacitado desde a data de 21/08/2013. Diante de tais 

asserções, o autor pugnou pelo restabelecimento de aposentadoria por 

invalidez. A liminar foi concedida em ID n. 17782287. Citado, o requerido 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica. Na sequência, foi 

designada perícia médica. Realizado o ato e instadas a se manifestarem 

quanto ao laudo pericial, o requerido propôs acordo, entretanto, a autora 

recusou, pugnando pelo prosseguimento do feito. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, HOMOLOGO o 

laudo pericial contido em ID n. 25264902, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. Ademais, o requerido 

arguiu prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o benefício de auxílio-doença da requerente foi 

cessado administrativamente em 30/11/2018 e o ajuizamento da ação se 

deu em 30/01/2019, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. 

Verifica-se que o requerente pleiteia o restabelecimento de aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

especial do requerente, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia aposentadoria por invalidez, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. Além do 

mais, indicou os autos sob o código 190338, o qual concedeu ao autor o 

benefício de aposentadoria por invalidez, realizado audiência de instrução 

de julgamento com a inquirição de duas testemunhas, as quais foram 

uníssonas para a comprovação da qualidade de segurado especial. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e 

PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: 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.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Confirmo a 

liminar outrora deferida, determinando 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, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 345 de 557



previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-15, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. 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 o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do 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, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000431-06.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FRANCIELLY 

APPARECIDA STORTI ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO POLO PASSIVO: ILHAS 

DO LAGO INCORPORACAO SPE - 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: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

06/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA CUNHA SANTOS (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))

 

CERTIDÃO Certifico que as partes foram intimadas para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do(a) R. Despacho/Decisão de 

Id. 28724313, tendo a parte autora apresentado manifestação de Id. 

29433098 e a parte requerida deixado transcorrer o prazo in albis. 

Certifico, ademais, considerando que a parte autora pugnou pelo 

cumprimento de sentença, que promovo com a conversão da presenta 

ação em Cumprimento de Sentença, bem como com a INTIMAÇÃO da parte 

requerida para proceder com o pagamento da condenação, nos moldes da 

segunda parte da R. Decisão de ID. 28724313. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 03 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA ARGENTI ALVARENGA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 3 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001841-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001841-36.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de “AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)” 

proposta por BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificado no auto. Entre um ato e 

outro, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em vista o 

levantamento dos valores executados, consoante se vê de id. 29704334. 

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, II e art. 925 do CPC. Deixo de condenar a requerida em 

custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/01, eis que não 

houve resistência à pretensão. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001870-86.2019.8.11.0011

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001870-86.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Reportam-se 

os autos de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” 

proposta por GILHERME HENRIQUE MORAES em desfavor da FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos 

autos. Entre um ato e outro, embora devidamente intimado para se 

manifestar acerca da expedição do respectivo alvará de pagamento (id. 

29194030), a parte autora quedou-se silente, como se vê da certidão de 

id. 29734188, presumindo-se, pois, a quitação integral do crédito pleiteado. 

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 fora expedido o respectivo 

alvará do valor perscrutado pela autora nos autos em voga. Demais disto, 

vê-se, também que a autor quedou-se silente quando instada a se 

manifestar acerca do referido alvará. Razão porque, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial é medida que se impõe. Posto isso, 
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JULGO EXTINTO o processo de execução, ante a quitação integral do 

crédito exequendo, nos termos do o art. 924, II, e art. 925 do CPC. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão. SEM CUSTAS, eis que não houve resistência à pretensão. 

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 

02 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000501-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE DE SOUZA LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000501-57.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: TACIANE DE SOUZA LEAL 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Reportam-se os autos de 

“AÇÃO DE AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÕA POR 

DANOS MORAIS” proposta por TACIANE DE SOUSA LEAL em desfavor de 

VIVO S.A. – TELEFÔNICA BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos. Entre um ato e outro, embora devidamente intimado para se 

manifestar acerca da expedição do respectivo alvará de pagamento (id. 

29194034), a parte autora quedou-se silente, como se vê da certidão de 

id. 2973490, presumindo-se, pois, a quitação integral do crédito pleiteado. 

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 fora expedido o respectivo 

alvará do valor perscrutado pela autora nos autos em voga. Demais disto, 

vê-se, também que a autor quedou-se silente quando instada a se 

manifestar acerca do referido alvará. Razão porque, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial é medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante a quitação integral do 

crédito exequendo, nos termos do o art. 924, II, e art. 925 do CPC. SEM 

CUSTAS, eis que não houve resistência à pretensão. P.R.I.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001363-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001363-28.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: AMANDA GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Reportam-se os autos de “AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL” proposta por AMANDA 

GONÇALVES DA SILVA PALERMO em desfavor da FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificada nos autos. Entre 

um ato e outro, embora devidamente intimada para se manifestar acerca 

da expedição do respectivo alvará de pagamento (id. 29194037), a parte 

autora quedou-se silente, como se vê da certidão de id. 29734189, 

presumindo-se, pois, a quitação integral do crédito pleiteado. 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 fora expedido o respectivo 

alvará do valor perscrutado pela autora nos autos em voga. Demais disto, 

vê-se, também que a autora quedou-se silente quando instada a se 

manifestar acerca do referido alvará. Razão porque, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial é medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante a quitação integral do 

crédito exequendo, nos termos do o art. 924, II, e art. 925 do CPC. SEM 

CUSTAS, eis que não houve resistência à pretensão. P.R.I.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-43.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000435-43.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:SILVONEY 

BATISTA ANZOLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVONEY 

BATISTA ANZOLIN POLO PASSIVO: 123 VIAGENS E TURISMO 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: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 06/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-43.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de maio de 2020 às 

17h00min. 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: 1000438-95.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ZACARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000438-95.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CLOVIS 

ZACARIAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 14/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-95.2020.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ZACARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 14 de abril de 2020 às 

16h30min. 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: 1000442-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRE TOME DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000442-35.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JAIRE TOME DE 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 12/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRE TOME DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 o 12 de maio de 2020 às 

13h30min. 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: 1000443-20.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000443-20.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ARINO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-87.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARA APARECIDA AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000445-87.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARA 

APARECIDA AMARANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-72.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARA APARECIDA AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000446-72.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARA 

APARECIDA AMARANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-57.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARA APARECIDA AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000447-57.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARA 

APARECIDA AMARANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-42.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARA APARECIDA AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000448-42.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARA 

APARECIDA AMARANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-27.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARA APARECIDA AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000449-27.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARA 

APARECIDA AMARANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 3 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-48.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos/certidão juntados no Id. 29826504. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 03 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE CAMPOS SAMPAIO (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))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 3 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 272094 Nr: 2914-60.2019.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Maria Moretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que está magistrada apresenta disfonia vocal há três 

meses e que em consulta com o otorrino este determinou repouso vocal e 

realização de terapia com fonoaudiólogo para evitar a necessidade de 

intervenção cirúrgica, não será possível, dessa forma, a manutenção da 

pauta diária de audiências como hoje ocorre.

Assim, mantenho a pauta de audiências apenas em relação aos júris já 

designados, réus presos, audiências de custódia e depoimentos 

especiais.

Desse modo, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/02/2020, às 16h30min.

Quanto às demais audiências, determino o cancelamento e que os autos 

venham conclusos no prazo de 60 (sessenta) dias para redesignação, 

conforme atestados médicos que seguem em anexo que solicita o 

mencionado prazo para o tratamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272094 Nr: 2914-60.2019.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Maria Moretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que na data designada nos autos para a realização de 

audiência será feriado nacional, torna-se imperioso a redesignação do 

feito.

Assim, atento a finalidade do ato deprecado, redesigno audiência para o 

dia 14/04/2020, às 15h00min.

Intime(m)-se o/a(s) denunciado/testemunha(s), no(s) endereço(s) 

descrito(s) na carta precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Alcançada a finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à origem, com as 

homenagens de estilo.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002030-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE SALDANHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002030-80.2019.8.11.0086 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 
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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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de Secretaria

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002524-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOTE FACIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CARLOS DAMKE (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002524-76.2018.8.11.0086 

Partes: LOTE FACIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - 

ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A X 

ANDRE CARLOS DAMKE - Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos da 

legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

para intimar a parte autora, para que fique ciente das correspondências 

devolvidas no ID. 29811914, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 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.

Intimação 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)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001220-08.2019.8.11.0086 

Partes: JURACI MARIA COTTET - ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): 

MARLUCY PEREIRA DA SILVA - MT16016-O, MARCELO DA PIEVE - 

MT11284-O X GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT - Assunto: 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) Intimação das partes e seus assistentes 

técnicos, por seus advogados, da data designada para a realização da 

perícia, sendo o dia 13/04/2020, às 13:30 horas, no local indicado no 

ID:29827686.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 136277 Nr: 362-57.2020.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosildo Silva de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:MT 13.994-A

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução opostos pelo embargante ROSILDO 

SILVA DE ARAÚJO, em face do embargado HSBC FINANCE BRASIL S/A, 

ambos já qualificados nos autos.

O banco embargado promove a ação de execução de título extrajudicial n°. 

146-43.2013.811.0086, código 71632 em face do embargante, o qual foi 

citado pessoalmente, conforme certidão do Oficial de Justiça às fls. 119.

Ocorre que o executado está preso, recolhido na Cadeia Pública de Nova 

Mutum, e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

embargos à execução.

Em seguida, às fls. 121, o exequente pugnou pela penhora de valores nas 

contas bancárias do executado pelo Sistema BACENJUD, o que foi 

deferido às fls. 128.

A tentativa de penhora bloqueou os valores de R$ 3.203,30 (três mil, 

duzentos e três reais e trinta centavos), conforme minuta de fls. 130.

Foi expedida carta de intimação às fls. 133 e entregue devidamente no 

ergástulo público em que está recolhido, consoante comprovante de fls. 

140.

Assim, às fls. 143 foi nomeada a Defensoria Pública como curadora 

especial do executado, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC.

Desta feita, remetidos os autos à Defensoria Pública, a instituição opôs os 

presentes embargos à execução em favor do executado, entretanto, 

limitou-se a alegar a nulidade de citação por edital do polo passivo e 

apresentou negativa geral a respeito dos demais fatos.

Nestes termos, recebo os presentes embargos, por serem tempestivos.

 Deixo de aplicar efeito suspensivo, tendo em vista o disposto no artigo 

919, caput, do Código de Processo Civil, considerando que não estão 

presentes os requisitos da tutela provisória, bem como a execução não 

está garantida em sua integralidade, além do mais, não houve pedido 

expresso da parte embargante.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir, nos termos do 

artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil.

Defiro o pedido para concessão da gratuidade da justiça ao embargante, 

tendo em vista que patrocinado pela Defensoria Pública, sua curadora 

especial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002269-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002269-84.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002270-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002270-69.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002271-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002271-54.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002273-24.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002273-24.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002272-39.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002272-39.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002274-09.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002274-09.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-93.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000061-93.2020.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-47.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000077-47.2020.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000081-84.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000081-84.2020.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000106-97.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000106-97.2020.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000107-82.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000107-82.2020.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000109-52.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000109-52.2020.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE SOUSA COUTINHO (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 DESPACHO Processo nº: 

1001695-61.2019.8.11.0086 Reclamante: Elizabeth de Sousa Coutinho 

Reclamada: Telefônica Bras. Vistos, etc. Acolho a justificativa de ausência 
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à audiência de conciliação, conforme petição de id. 23175778 e seus 

anexos. Desta forma, designe-se nova data para a audiência de 

conciliação e intimem-se as partes para comparecimento. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001416-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAVALHEIRO RUFFINO RAUBER (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 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do 

artigo 989, parágrafo único da CNGC, impulsiono estes autos à expedição 

de matéria para imprensa com a finalidade de proceder a intimação da 

parte autora, por seu(s) advogado(s), para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 26 de julho de 2019, às 16h20min, sob 

pena de extinção. NOVA MUTUM, 26 de junho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAVALHEIRO RUFFINO RAUBER (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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001416-75.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.724,01 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE 

BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A POLO PASSIVO: Nome: FERNANDA CAVALHEIRO RUFFINO 

RAUBER Endereço: Rua dos Cedros, 1330 N, Jardim II, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do AR/Mandado/Carta 

Precatória (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, 3 de 

março 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: 1000848-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

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))

 

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. 

1000848-59.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.259,76 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JULIANA MENDES DA CRUZ 

Endereço: Rua das Imburanas, 8, Quadra 24, Lote 08, Flor do Pequi I, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - MT13431-A 

Senhor(a): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que informe os dados 

bancários completos (Banco, Código do Banco, Agência, Conta, Tipo de 

Conta, Titular e CPF/CNPJ do beneficiário) a fim de possibilitar a expedição 

do competente alvará, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

NOVA MUTUM, 3 de março 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-22.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES ARAUJO DORTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010086-22.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 31.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

DAMARES ARAUJO DORTA Endereço: Viela PONTAL DO MARAPE, LOTE 

317, SITIO SONHO MEU, RURAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MARTA JOSE RODRIGUES - MT13901-O 

POLO PASSIVO: Nome: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Endereço: Avenida NOVE DE JULHO, 2160, JARDIM NOVO STABILE, 

BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-050 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: CAMILA 

FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO - SP317707-O Senhor(a): 

DAMARES ARAUJO DORTA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 

e/ou 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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-38.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ANGELA MUCELIN RONSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000321-38.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: MARTA ANGELA MUCELIN RONSONI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. Intime-se o exequente para 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade e documentos que a 

acompanham (fls.10/20), no prazo de 10 (dez) dias. Após, volvam-me os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. Nova Xavantina – MT, 15 

de maio de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000209-69.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE CARLINDA MOREIRA (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 : 

1000209-69.2019.8.11.0012 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: SILVANE CARLINDA MOREIRA Vistos. Trata-se 

de Ação de Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU em desfavor de SILVANE CARLINDA MOREIRA , ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte 

requerida permaneceu inerte. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, é de grande valia destacar que a parte 

requerida foi devidamente citada, conforme certidão do Senhor Oficial de 

Justiça, deixando de oferecer embargos, como direito que lhe é inerente, 

com espeque no artigo 702 c do Código de Processo Civil. Assim, 

DECRETO a revelia da parte requerida, dando como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Por seu turno, a decretação da revelia 

autoriza o julgamento antecipado da lide, como bem faz crer o disposto art. 

355, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito Nessa esteira, constato que a conversão da ação 

monitória em execução é medida que se impõe. Assim, diante do 

entendimento jurisprudencial dominante e baseada nos princípios da 

instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, 

entendo ser viável a conversão prevista em Lei. Por oportuno, convêm 

destacar que, no procedimento monitório, em virtude de sua natureza e 

constituição, torna-se de pleno direito a conversão do mandado monitório 

em título executivo. Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em 

mandado executivo (CPC, art. 701, §2 º), no valor constante da planilha de 

cálculo anexada à inicial, o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

citação, servindo esta sentença como título executivo judicial, nos termos 

do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC. Em face da sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 

do Novo CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000001-51.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TAVARES DA SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000001-51.2020.8.11.0012; Valor causa: R$ 4.488,00; Tipo: 

Cível; Espécie:DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Certifico que registrei o 

presente feito sob o procedimento n. 298944. Certifico ainda que agendei 

o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 01/04/2020 às 

09h30min(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, 11 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000124-49.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000124-49.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: JOAO PEREIRA MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA Vistos. Processo nº. 1000124-49.2020.811.0012 

Vistos em substituição. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada 

por JOÃO PEREIRA MARQUES em face do MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA, ambos devidamente qualificados nos autos. Afirma a parte 

autora, em apertada síntese, que é servidora pública municipal ocupando o 

cargo de enfermeiro. Relata que no ano de 2019 logrou êxito no vestibular 

para o curso de Medicina na Universidade de Rio Verde, estando 
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regularmente matriculado no campus da cidade de Goianésia/GO. Alega 

que, em virtude da distância entre a cidade onde desempenha a função 

pública e aquela onde será realizado o curso de Medicina, necessita que 

lhe seja concedido horário especial de trabalho, inclusive sendo este o 

pleito liminar. Os autos vieram-me conclusos para deliberação. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, RECEBO a petição inicial e 

sua respectiva emenda, uma vez que presentes todos os requisitos legais 

previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. No que tange 

ao pleito antecipatório, impõe-se, preliminarmente, verificar se estão 

presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, no que tange a probabilidade do 

direito vindicado, tenho que resta demonstrada no caso dos autos. Isso 

porque, o art. 208 da Constituição Federal impõe como dever do estado 

promover o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um (inciso V). Neste 

diapasão, cumprindo o mandamento constitucional e concretizando o 

dever do Estado de promover o acesso à educação, a Lei Municipal n.º 

1.752/2013, previu em seu art. 62, III, a possibilidade de concessão de 

horário especial ao “servidor matriculado em curso da educação básica e 

da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o 

horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do 

cargo”. Por seu turno, no que tange ao perigo de dano, tenho que é 

patente, uma vez que, não reconhecido liminarmente o direito, certamente 

as ausências em que incorrerá na Universidade ou mesmo no serviço 

público lhe acarretarão incontornáveis danos. No primeiro caso, pela 

perda do semestre letivo; no segundo, pela responsabilização 

administrativa pelas faltas injustificadas ao serviço público. Nada obstante 

a conclusão aqui alcançada, é imperioso advertir que a concessão de 

horário especial não representa de modo algum a diminuição da carga 

horária a que esta subordinado o agente público. Assim já teve a 

oportunidade de decidir o E. TJMG, senão vejamos: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE 

VALORES. DESCUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. HORÁRIO 

ESPECIAL. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL 7.169/96. MERA FELIXIBILIZAÇÃO 

DO HORÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. O horário especial concedido ao 

servidor estudante do Município de Belo Horizonte, não impõe redução de 

sua jornada de trabalho, mas mera flexibilização, portanto, inadmissível 

que parte autora descumpra sua carga horária alicerçada no benefício 

concedido pelo art. 75 da Lei Municipal 7.169/96, razão pela qual acertado 

o direito do ente municipal em descontar as horas faltosas do servidor. 

Recurso Improvido. (TJ-MG - AC: 10024122061773001 MG, Relator: 

Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 

05/02/2019) Por fim, considerando que o interesse público e o interesse 

privado devem ser harmonizados, mostra-se razoável, a fim de evitar 

prejuízos à Administração Pública e, sobretudo, aos administrados, 

mormente em se tratando de servidor que desempenha suas funções na 

área de saúde, a determinação do horário especial deve ficar a critério do 

poder público, desde que, por óbvio, viabilize o desempenho da atividade 

educacional da parte autora. Ante o exposto, forte em tais fundamentos 

de fato e de direito, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR à Municipalidade que confira à parte autora, no prazo de 5 

(cinco) dias, horário especial de trabalho, a fim de viabilizar o desempenho 

da atividade estudantil, mantida a carga horária original, sob pena de 

cominação de multa diária no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), até o importe máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o 

que faço com arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil. O horário 

especial de trabalho deve, na medida do possível, atender à conveniência 

da administração pública, sobretudo a fim de evitar prejuízos no 

atendimento à população. CITE-SE a parte requerida para comparecer a 

audiência de mediação perante o CEJUSC. Intime-se. Cumpra-se. Noxa 

Xavantina/MT, 3 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001270-62.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR KEMERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1001270-62.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: WALDEMAR KEMERICH REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Cuida-se o feito de liquidação de sentença por arbitramento. 

Nos termos do art. 510 do CPC, intimem-se as partes para apresentação 

de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 2 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001047-12.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZACAO E CONSULTORIA AGRARIA CONAGRO LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

CARLOS RONI DA SILVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA OAB - SP167713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001047-12.2019.8.11.0012. 

EMBARGANTE: COLONIZACAO E CONSULTORIA AGRARIA CONAGRO 

LTDA - ME, CARLOS RONI DA SILVEIRA EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU Vistos. A parte autora pugna pelo parcelamento das 

custas processuais em três parcelas. Neste esteio, a CNGC/MT prevê em 

seu art. 468 e parágrafos, a possibilidade do aludido parcelamento: Art. 

468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei. § 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. Ainda, os 

Tribunais também já se posicionaram a respeito do assunto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. 

VIABILIDADE. O elevado valor das custas processuais devidas pelo 

agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na 

forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017). (TJ-RS - 

AI: 70075818849 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 

10/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 13/11/2017). Diante disso, DEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas processuais, sendo em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, 

sujeita à correção monetária, devendo o requerente adimplir a primeira 

parcela em 05 (cinco) dias, conforme prevê o §7º, do art. 468, da CNGC, 

haja vista que não há comprovação do pagamento desta. Remetam-se os 

autos à contadoria para proceder ao cálculo. Saliente-se que o não 

pagamento da primeira parcela e das demais no prazo estipulado 

acarretará à extinção do feito (art. 290 do CPC). Cumprido o acima 

determinado, conclusos para recebimento da exordial. Cumpra-se. Nova 

Xavantina, 31 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000864-41.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 113091 Nr: 1376-41.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o teor do ofício juntado em ref. 68, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 27 de abril de 2020, às 15 

horas (horário local).

Intimem-se e requisitem-se quem de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 110845 Nr: 173-44.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMO DAVI MUNERON, ETORE FIRMO 

MUNERON, WALISSON HENRIQUE DE JESUS, DANIEL SOARES MUNERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503-0/MT, VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - 

OAB:23503-0 MT

 Vistos.

Considerando-se o teor do ofício juntado em ref. 161, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 27 de abril de 2020, às 13 

horas (horário local).

Intimem-se e requisitem-se quem de direito.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-03.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000237-03.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:LAURENE NUNES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA NUNES DE 

OLIVEIRA 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: Audiência de Conciliação 

Data: 28/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR 

XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-93.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA LUIZA GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010055-93.2016.8.11.0012 REQUERENTE: ADJANIRA LUIZA 

GONCALVES BARBOSA REQUERIDO: UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte embargada para 

contrarrazoar os embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, tornem conclusos. Nova Xavantina/MT, 31 de agosto de 2017. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-93.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA LUIZA GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010055-93.2016.8.11.0012. REQUERENTE: ADJANIRA LUIZA 

GONCALVES BARBOSA REQUERIDO: UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA, 

BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença 

promovido por ADJANIRA LUIZA GONCALVES BARBOSA em face de UOL 

- UNIVERSO ONLINE LTDA, BANCO BRADESCO. Compulsado os autos, 

constato que a parte executada apresentou comprovante de deposito do 

valor correspondente ao débito (id 27825173) e requereu a extinção do 

feito, nos termos do art. 924 do CPC. A parte exequente manifestou 

concordância com o petitório do exequente e requereu o levantamento do 

valor depositado (ID 29183275). Pois bem, considerando que o valor do 

débito já se encontra depositado integralmente em conta vinculada nos 

autos, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com fundamento 

no artigo 924 do Código de Processo Civil. Com efeito, expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente. 

Sem custas e honorários. Publique-se e intimem-se. Após certificado o 

levantamento do valor pelo Exequente e o trânsito em julgado dessa 

decisão, arquivem-se os autos com as cautelas e baixa de praxe. Nova 

Xavantina, 20 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e silva 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010302-74.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI VIEIRA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010302-74.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: VALDERI VIEIRA DA 

CONCEICAO EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença promovido por VALDERI VIEIRA DA CONCEICAO 

em face de BANCO BMG S.A. Depreende-se dos autos (Ids. 27625523, 

27625524 e 27625526), que a executada apresentou cálculos do valor do 

débito e juntou comprovante de depósito judicial no valor de R$ 6.900,00 

(seis mil e novecentos reais). Fora juntada petição da parte exequente (Id. 

27708059), informando a existência de débito remanescente a ser quitado 

pela executada, na quantia de R$ 2.737,33 (dois mil e setecentos e trinta e 

sete reais e trinta e três centavos), sustentando que o total do valor 

devido era de R$ 9.637,33 (nove mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta 

e três centavos). Pugnou a exequente pela transferência do valor 

incontroverso já depositado, bem como a intimação do executado para 

pagar a diferença do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%. Pois bem. Tendo em vista o depósito judicial efetuado 

pela executada e o pedido de levantamento dos valores incontroversos 

formulado pela parte exequente, DEFIRO a liberação dos valores 

depositados na Conta Única em favor da exequente, expeça-se o 

competente alvará de transferência à conta de sua patrona, nos moldes 

postos (Id. 27708059). Intime-se o executado, nos moldes do art. 523, § 1º 

do CPC, para pagar a diferença do débito no valor de R$ 2.737,33 (dois mil 

e setecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), no prazo de 15 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Cumpra-se. À Secretaria 

para providências. Após, conclusos. NOVA XAVANTINA, 20 de fevereiro 

de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e silva JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000032-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZA PRISYLA DE SOUSA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Autos: 1000032-42.2018.8.11.0012 

Vistos. Compulsado os autos, constato que a parte executada apresentou 

o cálculo do debito e efetuou o deposito do valor correspondente. A parte 

exequente concordou com os novos cálculos e requereu o levantamento 

do valor depositado (ID 29089882). Pois bem, considerando a 

concordância da parte exequente quanto aos cálculos apresentado pelo 

executado, homologo-os. Considerando que o valor do débito já se 

encontra depositado integralmente em conta vinculada nos autos, JULGO, 

POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924 

do Código de Processo Civil. Com efeito, expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada. Sem custas e honorários. 

Publique-se e intimem-se. Após certificado o levantamento do valor pelo 

Exequente e o trânsito em julgado desse decisão, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixa de praxe Carlos Eduardo de Moraes e silva JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010315-10.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANSELMO TARSITANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010315-10.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: RODRIGO ANSELMO 

TARSITANO EXECUTADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA. Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por 

RODRIGO ANSELMO TARSITANo em face de SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. Compulsado os autos, constato que 

a parte executada apresentou o cálculo do debito (id 24339898) e efetuou 

o deposito do valor correspondente (id 27557755). A parte exequente 

concordou com os novos cálculos e requereu levantamento do valor 

depositado (IDs 26097697 e 29183247). Pois bem, considerando a 

concordância da parte exequente quanto aos cálculos apresentado pelo 

executado, homologo-os. Considerando que o valor do débito já se 

encontra depositado integralmente em conta vinculada nos autos, JULGO, 

POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924 

do Código de Processo Civil. Com efeito, expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente. Sem 

custas e honorários. Publique-se e intimem-se. Após certificado o 

levantamento do valor pelo Exequente e o trânsito em julgado dessa 

decisão, arquivem-se os autos com as cautelas e baixa de praxe. Nova 

Xavantina, 20 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e silva 

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010302-74.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI VIEIRA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010302-74.2016.8.11.0012 REQUERENTE: VALDERI VIEIRA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. ID 9313970: intime-se a 

parte ré para manifestar sobre a petição apresentada, no prazo de 10 

(dez) dias. Ademais, autorizo o levantamento dos valores incontroversos 

depositados em juízo, em favor da parte autora, mediante a expedição de 

alvará, conforme solicitado em petição. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 23 de agosto de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 303592

Numeração Única: 397-56.2014.8.11.0044

Unidade de origem: Paranatinga

Tipo de ação: Processual

Requerente: LUCIA INES WEIZENMANN

Advogado(s): -

Requerido: NORBERTO ZEIDLER

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 Paranatinga para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 06/05/2020 às 13:00

Endereço: Av. XV de novembro, 118, Centro - CEP.: 78870-000
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001272-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES BONILHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

oficial de justiça de ID 24516247. Paranatinga, 03 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000438-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SULIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de Penhora. 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. Paranatinga, 03 de Março 

de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001360-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JIZELE SANTANA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

oficial de justiça de ID 28722006. Paranatinga, 03 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001004-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (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 as partes da Sentença de ID 29365030. Paranatinga, 03 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001003-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (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 as partes da Sentença de ID 29374179. Paranatinga, 03 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000234-83.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARIOTINI BONILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 29355152. Paranatinga, 03 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000027-50.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO BOM DESPACHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 28207487. Paranatinga, 03 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000294-56.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000294-56.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Ante a petição de Id nº 29570424, intime-se a Autarquia Federal para 

manifestar-se acerca do pedido de habilitação de herdeiros, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cancelo a audiência designada para o dia 12/03/2020. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000734-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LEMOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimados as partes, 

para que em 15 dias, especifiquem-se as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob a pena de indeferimento, bem 

como manifestem acerca da possibilidade de julgamento antecipado do 

feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-74.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HERMOSINA PEDROSO XAGOPE MANAUAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, dos termos da r. decisão proferida no ID 29778689 e da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 13/04/2020 às 

13h20min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-94.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO BATISTA ANTONIOLO - 

MT0014281A, ELIANA NUCCI ENSIDES - MT0014014S, dos termos da 

DECISÃO proferida no ID 29789604 e da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Paranatinga Data: 13/04/2020 às 13h40min, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO MANOEL VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CATIANE MICHELE DIAS - MT0012188A, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 13/04/2020 

Hora: 14:20 , 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-07.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010367-07.2015.8.11.0044. REQUERENTE: ROSIMAR DOS SANTOS 

RIBEIRO REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Quanto a cessão de crédito 

alegada pelo exequente e o teor da manifestação constante no Id. 

22363230, diga a executada no prazo legal. Cumpra-se. PARANATINGA, 3 

de março de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-98.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REZENDE CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos etc. Ante o retorno dos autos e a manifestação do exequente 

determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para que se manifeste 

quanto a manutenção do nome do exequente no protesto, bem como para 
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efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida 

penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Paranatinga, 03 de março de 2020. 

Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001030-40.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMASTOR ANTONINHO CELLA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DE ANDRADE VENICIO OAB - RO8019 (ADVOGADO(A))

JOAO VINICIUS OLIVEIRA MARCELINO OAB - RO8330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

FRANCISCO ALVES BANDEIRA (REU)

AYMORE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001030-40.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 

Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cancelamento 

de Protesto]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

ADAMASTOR ANTONINHO CELLA JUNIOR Endereço: RUA HOLANDA, 

3060, CASA, JARDIM EUROPA, CACOAL - RO - CEP: 76967-178 POLO 

PASSIVO: Nome: FRANCISCO ALVES BANDEIRA Endereço: Rua Sergipe, 

89, Mãe de Deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

AYMORE Endereço: RUA AMADOR BUENO, 474, BANCO SANTANDER 

BLOCO C, 1 ANDAR, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, ANDAR 4, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, 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 com posterior remessa do comprovante aos autos. 

Peixoto de Azevedo-MT, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-22.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLA CHARLEI FERREIRA DE MORAES CORADO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001361-22.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 7.249,60 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA 

Endereço: BR 163, KM695, NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MYLLA CHARLEI FERREIRA 

DE MORAES CORADO Endereço: RUA DAS FLORES, 147, JARDIM DAS 

FLORES, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 FINALIDADE 1: INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, através de seu advogado(a) da decisão do agravo de 

instrumento (ID 29398728 ) que indeferiu o pedido liminar . FINALIDADE 2: 

INTIMAR PARA EFETUAR o pagamento das custas, no prazo de 

15(quinze)dias, com emissão da guia através do site 

www.tjmt.jus,br/guias e posterior juntada aos autos. Peixoto de 

Azevedo-MT , 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001015-71.2019.8.11.0023
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Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. C. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. G. P. (AUTORIDADE COATORA)

D. E. D. F. M. D. P. S. D. P. D. A. -. P. -. W. C. G. P. (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ROCHA SOARES OAB - MT26513/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. J. D. M. D. P. D. A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001015-71.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 700,00 ESPÉCIE: [Violação aos Princípios Administrativos, 

Irredutibilidade de Vencimentos]->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA Endereço: Rua 

Marechal Deodoro, 518, Residencial, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Direto Executivo do Fundo 

Municipal de Previdência Social de Peixoto de Azevedo - PREVIPAZ - 

Willian Cesar Gomes Pereira Endereço: Rua Frederico Campos, 227, 

Domicílio Profissional, Centro Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA Endereço: Rua 

Frederico Campos, 227, Domicílio Profissional, Centro Antigo, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de 

Azevedo-MT, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-56.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000283-56.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:FABIO GOMES 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS ODORICO 

DORILEO ROSA JUNIOR, MARIANA LIMA 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: Sala de Audiência de Conciliação Data: 16/04/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000990-58.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

WARLEY SIQUEIRA PINTO OAB - MT0019436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Processo: 

1000990-58.2019.8.11.0023. REQUERENTE: ALAN PEREIRA PAULA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Remetam-se os autos ao Juiz Substituto conforme já determinado nos 

autos (Num: 23749690). Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-56.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

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

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000283-56.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 19.500,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FABIO GOMES DA CRUZ Endereço: rua 

imperatriz, 3, Nova esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

terra nova, 47, praça treze de maio, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 Senhor(a): FABIO GOMES DA CRUZ 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 de Conciliação Data: 26/03/2020 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 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) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003401-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 12h40, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003351-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEVALDO SANTOS DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 13h, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003064-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO GONCALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 13h20, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003147-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIKSIA DE CASTRO MAZUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 13h40, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003512-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 14h, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003196-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 14h40, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE OLIVEIRA CARRASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 15h, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003139-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 362 de 557



 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 17h40, devendo a parte autora comparecer no prédio do 

Fórum portando os documentos pessoais e eventuais exames para 

análise do médico nomeado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003158-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA MANIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 18h, devendo a parte autora comparecer no prédio do Fórum 

portando os documentos pessoais e eventuais exames para análise do 

médico nomeado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003219-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLORA SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 15h40, devendo a parte autora comparecer no prédio do 

Fórum portando os documentos pessoais e eventuais exames para 

análise do médico nomeado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003481-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MAURICIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 16h, devendo a parte autora comparecer no prédio do Fórum 

portando os documentos pessoais e eventuais exames para análise do 

médico nomeado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003353-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 16h20, devendo a parte autora comparecer no prédio do 

Fórum portando os documentos pessoais e eventuais exames para 

análise do médico nomeado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003113-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 16h40, devendo a parte autora comparecer no prédio do 

Fórum portando os documentos pessoais e eventuais exames para 

análise do médico nomeado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003510-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 17h, devendo a parte autora comparecer no prédio do Fórum 

portando os documentos pessoais e eventuais exames para análise do 

médico nomeado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002574-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DE BARROS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANDIDO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA 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. 

1002574-30.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MADALENA DE BARROS 

GONCALVES Endereço: Av. Alcantara, 294, esquina Com Padre 

Mazareno, Jardim Marilia, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 

POLO PASSIVO: Nome: MANOEL CANDIDO NOGUEIRA Endereço: Rua 

Padre Nazareno, 147, Jardim Marilia, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INETERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por MADALENA DE BARROS 

GONCALVES , devidamente qualificada nos autos, alegando, em suma, 

que MANOEL CANDIDO NOGUEIRA , em decorrência de ser portador de 

Alzheimer (CID 10 G30.1), seria este incapacitado para o exercício pleno 

dos atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos de ID nº. 

16302577 a 16302949. Em decisão prolatada ao ID nº. 16317183 foi 

deferido o pedido antecipatório, nomeando-se como curadora provisória a 

requerente.Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do interditando, tal ato foi realizado ao ID nº. 18629189. Realizada perícia 

médica para atestar a incapacidade do interditando, o respectivo laudo foi 

carreado ao ID nº. 23245730. Ao final, instado a se manifestar, o Ministério 

Público requereu a procedência dos pedidos (ID nº. 25599226). 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 interditando é portador de Alzheimer. Conforme 

atesta o médico perito ao ID nº. 23245730, o interditando encontra-se 

totalmente incapacitado, 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 interditando, necessita de ajuda para higiene 

corporal, colocar vestimentas e para se alimentar. Com base em tais 

argumentos e constatada a patente incapacidade do interditando 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 
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pleito formulado pela requerente há que ser acolhido. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de:I) DECLARAR a 

interdição definitiva de MANOEL CÂNDIDO NOGUEIRA, devidamente 

qualificado 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 MADALENA DE BARROS GONÇALVES, também 

qualificada, 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 Pontes e Lacerda, 

Estado de Mato Grosso do Sul, determinando que se proceda a averbação 

dos termos desta sentença junto ao registro de nascimento/casamento do 

interditado (ID nº. 16302946). 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. 

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 6 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, GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR, digitei. Pontes e Lacerda, 

18 de novembro de 2019. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR 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.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002004-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002004-10.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO 

(39) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ILDA ROSA DOS SANTOS PARTE 

RÉ: REQUERIDO: DEJANIRA ROSA DOS SANTOS Certifico que decorreu o 

prazo concedido à parte autora sem que houvesse manifestação. Assim, 

encaminho os autos à expedição, para que se proceda à sua intimação 

pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Pontes e Lacerda, 03/03/2020. GEAN CARLOS 

BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003596-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003596-89.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP REU: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). DEFIRO, 

pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC). No mais, consigne-se que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CITE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 3 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002134-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU FERREIRA DE LIMA (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):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002134-97.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ELISEU FERREIRA DE LIMA. REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Considerando a 

convocação deste magistrado, através do Provimento n.º 12/2020-CM, de 

28 de fevereiro de 2020, para atuar junto à equipe de ação rápida, no 

regime de exceção na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, no período 

compreendido entre 23 de março a 3 de abril do corrente ano, a audiência 

anteriormente designada não poderá ser realizada. Assim sendo, 

REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima disponível em 

pauta, qual seja, dia 22 de abril de 2020, às 13h45min. INTIMEM-SE. Pontes 

e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

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)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA 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, GEAN 

CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR, digitei. Pontes e Lacerda, 3 de março de 

2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FERNANDES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000612-35.2019.8.11.0013. AUTOR 

(A): JANICE FERNANDES LEITE RÉU: SINDICATO RURAL DE PONTES E 

LACERDA Vistos. Considerando a convocação deste magistrado, através 

do Provimento n.º 12/2020-CM, de 28 de fevereiro de 2020, para atuar 

junto à equipe de ação rápida, no regime de exceção na 4ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso, no período compreendido entre 23 de março a 3 de 

abril do corrente ano, a audiência anteriormente designada não poderá ser 

realizada. Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data 

mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 28 de abril de 2020, às 

13h00min. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES BENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000629-08.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JOSE EURIPEDES BENTO 

DE SOUZA Vistos. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão/citação a 

ser cumprido no endereço sito à Rua Manoel Pereira, nº. 304, Centro, 
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Pontes e Lacerda/MT. Outrossim, INTIME-SE a parte autora para 

providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça encarregado 

do cumprimento da ordem judicial. Com a devolução do mandado, 

INTIME-SE a parte autora, para requerer o que entender pertinente no 

prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, EXPEÇA-SE carta posta, a fim de 

instar pessoalmente a instituição financeira a promover a realização dos 

atos processuais necessários a imprimir regularidade na tramitação do 

processo, sob pena de extinção sem resolução do mérito. CUMPRA-SE, 

providenciando-se o necessário. Pontes e Lacerda, 3 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LUIZ FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARCIA CLEIDE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLER MOREIRA BUNGENSTAB (REU)

MARIA FRANCISCA SIMPIONI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGIDIO ALVES RIGO OAB - MT23464/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000738-85.2019.8.11.0013. AUTOR 

(A): CELIO LUIZ FERREIRA RODRIGUES, MARCIA CLEIDE DA CONCEICAO. 

REU: MILLER MOREIRA BUNGENSTAB, MARIA FRANCISCA SIMPIONI. 

Vistos. Considerando a convocação deste magistrado, através do 

Provimento n.º 12/2020-CM, de 28 de fevereiro de 2020, para atuar junto à 

equipe de ação rápida, no regime de exceção na 4ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso, no período compreendido entre 23 de março a 3 de 

abril do corrente ano, a audiência anteriormente designada não poderá ser 

realizada. Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data 

mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 22 de abril de 2020, às 

13h00min. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002822-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA LISBOA (REQUERENTE)

PRISCILA BONICENHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002822-59.2019.8.11.0013. AUTOR 

(A): PRISCILA BONICENHA COSTA. AUTOR (A): JEFFERSON DA SILVA 

LISBOA. RÉU: FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR 

RURAL. RÉU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA. Vistos. Considerando a 

convocação deste magistrado, através do Provimento n.º 12/2020-CM, de 

28 de fevereiro de 2020, para atuar junto à equipe de ação rápida, no 

regime de exceção na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, no período 

compreendido entre 23 de março a 3 de abril do corrente ano, a audiência 

anteriormente designada não poderá ser realizada. Assim sendo, 

REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima disponível em 

pauta, qual seja, dia 28 de abril de 2020, às 14h00min. INTIMEM-SE. Pontes 

e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Devolvo à origem, para apreciação da petição juntada no ID 25809953.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002083-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DEMUNER DA SILVA (AUTOR(A))

GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

JESSICA CAMILA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAVORITO SUPERMERCADO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

HDI SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002083-23.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARTA DEMUNER DA SILVA, GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA, 

JESSICA CAMILA DA SILVA FERREIRA. RÉU: FAVORITO SUPERMERCADO 

LTDA. Vistos. Diante da manifestação de ID n.º 29760716, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima disponível 

em pauta, qual seja, 14 de abril de 2020, às 13h30min. INTIMEM-SE as 

partes, por meio de seus advogados, via DJE, para que, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter. Destaco que cabe aos advogados das partes informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele(s) arrolada(s) do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sem 

prejuízo de serem observados os §§1º, 2º e 3º do art. 455 do NCPC. 

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

e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002816-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS LEMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002816-52.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): F M C CENTER CAR LTDA PARTE RÉ: 

RÉU: LUIZ CARLOS LEMES Tendo em vista o teor da certidão do oficial de 

justiça (ID 25230144), intimo a parte autora para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 11/11/2019. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000637-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MADALENA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA PEREIRA DOS SANTOS DE PAULA (INVENTARIANTE)

ANILSON APARECIDO DE PAULA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000637-14.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA MADALENA DE MELO. RÉU: Espólio de ANILSON 

APARECIDO DE PAULA. Vistos. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

dias, a fim de incluir o esposo da autora como corequerente e os nomes e 

endereços dos confinantes, além de trazer aos autos os documentos 

imprescindíveis ao ajuizamento da ação de usucapião, quais sejam, ( i ) 

RG e CPF dos autores; ( ii ) certidão de casamento; ( iii ) planta e/ou croqui 

do imóvel usucapiendo; ( iv ) fotos do imóvel usucapiendo, da construção 

nele erigida e dos imóveis vizinhos; e ( v ) o termo de inventariante ou, 

eventualmente, cópia da decisão judicial que a nomeou. O não 

cumprimento das determinações acima acarretará no indeferimento da 

inicial e extinção do feito, conforme artigos 321, parágrafo único, c/c art. 

485, I, ambos do NCPC. Após, decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVAM-SE os autos à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 3 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128928 Nr: 7652-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fischer Recapagens Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a recuperanda, por meio de seus advogados, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral da 

remuneração do administrador judicial, ressalvadas as 6 (seis) parcelas já 

depositadas nos autos.

Cumprida a determinação supra, INTIME-SE o administrador judicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos as contas demonstrativas 

(balancetes), relativamente aos meses de (i) abril a dezembro do ano de 

2018; (ii) janeiro a março 'e' outubro a dezembro de 2019, e; (iv) janeiro de 

2020, sob pena de materialização da cominação prevista no item 5 da 

decisão de fls. 107/109.

Deverá, ainda, a recuperanda, em conjunto com o administrador judicial: (i) 

aprazar datas e hora, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, bem 

como local para 1ª e 2ª convocação da Assembléia Geral de Credores, de 

forma que a segunda data não seja inferior a 5 (cinco) dias em relação a 

primeira, a ser realizada "opportuno tempore"; (ii) a ordem do dia, e; (iii) o 

local onde os credores poderão, se for o caso, obter copia do plano de 

recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembléia.

Em ato contínuo, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento do 

item III da fl. 407 dos autos, relativamente a intimação pessoal da Fazenda 

Pública Estadual.

Empós, tornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 566-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ZUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA HORTA PEGORARO - 

OAB:304590, Cristina Rodrigues Wolter Sabino de Freitas - 

OAB:230.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA RIBEIRO E 

SOUZA MOLEIRINHO - OAB:94281 , EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/O, JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES - 

OAB:14669

 Vistos.

I – De partida, INDEFIRO o pedido de fls. 500/503. Isto porque, conforme se 

verifica da certidão redigida à fl. 492, houve a certificação tão somente do 

decurso do prazo para pagamento voluntário, nada mencionando acerca 

do prazo de impugnação, o qual, este, se findou em 11 de junho de 2019, 

conforme bem explanado pelo causídico do requerido. Desta forma, não 

há o que se falar em devolução de prazo.

II – Ademais, a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

511/512, no montante de R$ 164.217,44 (cento e sessenta e quatro mil, 

duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), conforme 

cálculo de atualização acostado às fls. 515/516; sobre o CPF de nº 

004.636.986-49; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item II, 

subitens “b” e “c”.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se 

a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde 

logo deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item II) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (IV), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (art. 477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos duas tarja de cor 

preta (art. 1.372, IV, da CNGC).

VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VII – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122320 Nr: 4597-34.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ronaldo Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA CAROLINE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.
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Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001386-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA FRIGORIFICA PONTES E LACERDA, IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001386-02.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 173.337,34 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: INDUSTRIA FRIGORIFICA PONTES E LACERDA, IMP. E EXP. LTDA - 

ME Endereço: RODOVIA-BR 174, 0, KM 231, ZONA RURAL, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "(...) O Exequente é credor do 

Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ R$ 179.478,55 

(CENTO E SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO 

REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), representada(s) pela(s) 

inclusa(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20181792. Assim sendo, o 

Inadimplemento do Executado perante o fisco estadual enseja a presente 

execução fiscal. (...)" DECISÃO: "Vistos. CITE(M)-SE o (a) executado (a) 

INDUSTRIA FRIGORIFICA PONTES E LACERDA, IMP. E EXP. LTDA - ME no 

endereço Rodovia-BR 174, s/nº, KM 231, Zona Rural, Pontes e 

Lacerda/MT, para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito objeto da execução 

supra, como consta na CDA em anexo, bem como as custas processuais, 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa e demais encargos legais que ocorrerem, ou nomear bens à 

penhora (artigos 8º e 9º da Lei nº 6.830/80). Decorrido o prazo sem que o 

(a) devedor (a) efetue o pagamento ou a nomeação de bens, proceda-se 

à PENHORA e AVALIAÇÃO, na forma dos artigos 10,11, 13 e 14 da Lei nº 

6.830/1980, nomeando-se depositário fiel, que deverá ser intimado a não 

abrir mão do depósito sem prévia autorização do juízo, bem como 

INTIME-SE o (a) EXECUTADO (A) da penhora e da avaliação, e ainda, de 

que TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para, querendo, opor embargos à 

execução. Recaindo a constrição sobre imóvel, INTIME-SE o cônjuge do 

(a) executado (a), se casado (a) for, e, ainda, o Oficial do Registro de 

Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV, e art. 14, I, 

da Lei nº 6.830/1980) ou, na impossibilidade deste, à averbação, a que se 

fará entrega da contrafé e cópia do termo ou auto de penhora. Recaindo a 

penhora em veículos, entregue-se a contrafé e cópia do termo ou auto de 

penhora, com ordem de registro (art. 7º, IV, 14, II, da Lei nº 6.830/1980), 

na repartição competente para emissão do certificado de registro. 

Recaindo em ações, debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou 

direito societário nominativo, entregue-se a contrafé à Junta Comercial, 

Bolsa de Valores ou na sociedade comercial (art. 14, III, da Lei nº 

6.830/1980). ATENHA-SE o (a) Oficial (a) de Justiça ao estritamente 

ordenado no mandado, pois qualquer alegação relativa à Lei nº 8.009/1990 

ou outra matéria deverá ser trazida aos autos pelo(a) executado(a) 

mediante embargos. Não sendo encontrado (a) o (a) devedor (a), ou se 

este (a) se ocultar, proceda-se ao ARRESTO de bens, conforme disposto 

no art. 7º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980. Acaso não localizado (s) o (a)(s) 

executado (a)(s), fica já deferida a pesquisa de novo endereço no 

sistema INFOJUD. Frustrada a obtenção de novo endereço, DEFIRO, desde 

já, a expedição de edital para fins de citação do (a) executado (a). 

CUMPRA-SE." 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, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 3 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001315-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME (REQUERENTE)

GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA (REQUERENTE)

THEMIS NAIR GOES DE PAULA (REQUERENTE)

AURIA DE FATIMA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIBURCIO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001315-63.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA, GIZELDA MARIA DE 

PAULA CARVALHO, JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME, AURIA DE 

FATIMA LACERDA, THEMIS NAIR GOES DE PAULA REQUERIDO: JOSE 

TIBURCIO DE PAULA Vistos. Oferta a parte requerente impugnação à 

nomeação do “expert” após a apresentação do laudo pericial, entretanto a 

oportunidade processual adequada para fazê-lo seria após 15 (quinze) 

dias contados da intimação da nomeação do perito, “ex vi” do art. 465, 

§1º, do NCPC. Nesse sentido, trago precedente do e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA 

PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO PERITO. PRAZO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE 

PARA SE MANIFESTAR APÓS A NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DA 

IMPUGNAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO, MORMENTE QUANDO 

A ARGUMENTAÇÃO NÃO É TÉCNICA, E SIM DE DESCONTENTAMENTO 

COM A CONCLUSÃO DO EXAME. ART. 138, § 1º, DO CPC. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (TJ-RS - AG: 

70051745032 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 04/12/2012, Nona Câmara Cível) Em sendo assim, a pretensão 

formulada pela parte autora na peça processual encartada no andamento 

processual de Id. 28796838, encontra-se abarcada pelo manto da 

preclusão temporal, nos termos do art. 223, “caput”, do NCPC. Deste 

modo, HOMOLOGO o laudo pericial de Id. 27498230. INTIMEM-SE as 

partes, via DJE, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, com 

início para os autores, apresentem alegações finais. Na sequência, DÊ-SE 

vista dos autos ao Ministério Público. Por fim, à CONCLUSÃO para 

prolação de sentença. Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-59.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEL CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000634-59.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

JOZIEL CARLOS DA SILVA. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vistas dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 3 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-44.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000635-44.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

JAILSON JOSÉ DE OLIVEIRA. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vistas dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 3 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 1000596-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODRIGUES DE CARVALHO (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000596-47.2020.8.11.0013. AUTOR: 

ADILSON RODRIGUES DE CARVALHO. RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS ajuizada por 

ADILSON RODRIGUES DE CARVALHO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados, e distribuída por dependência 

ao processo físico n.º 3121-34.2011.811.0013, código 62780. 

PROCESSE-SE a presente restauração na forma dos artigos 712 a 718 do 

Código de Processo Civil. No andamento do processo extraviado, 

ANOTE-SE no sistema informatizado (APOLO) a movimentação processual 

adequada, bem como sobre a existência desta ação. Os demais 

andamentos deverão ser anotados neste processo de restauração até 

seu julgamento final. PROVIDENCIEM cópias, extratos e certidões dos atos 

constantes do registro do processo físico, diligenciando-se ainda, em 

cartório, demais documentos relacionados ao referido processo, 

juntando-os neste procedimento. Na forma do art. 714 do CPC, CITE-SE a 

parte contrária, nos moldes do art. 242, §3º, do CPC, para, em querendo, 

contestar ou concordar com a restauração, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo, ainda, apresentar cópias, contrafés e reproduções de atos e 

documentos que estiverem em seu poder e tudo o mais que tenha instruído 

o processo de origem. Por fim, OFICIE-SE à Corregedoria da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a fim de que, caso entenda 

necessário, apure suposta infração disciplinar. INTIME-SE via DJE. 

EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 3 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000843-96.2018.8.11.0013

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:

RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000843-96.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REU: RICARDO 

COSME SILVA DOS SANTOS Vistos. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT contra RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS. Extrai-se da narrativa 

fática arvorada na exordial que a parte autora é credora da parte 

requerida no valor de R$ 21.917,58 (vinte e um novecentos e dezessete 

reais e cinquenta e um centavos), em razão de contrato de abertura de 

crédito. Em razão do presente fato e, diante da impossibilidade de 

resolução consensual do conflito, a parte autora requereu a expedição de 

mandado de pagamento, sob pena de ser convertido em mandado 

executivo, a condenação da parte ré ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios de sucumbência. Juntou documentos (Id. 

13463927 a Id. 13463977). Citado, a parte requerida deixou o prazo 

decorrer “in albis” (Id. 25586493). E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. A pretensão formulada pela parte autora 

comporta julgamento conforme o estado do processo, pois, por sua 

natureza, vem consubstanciada em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, além do que a parte requerida é revel, o que coaduna “in totum” 

com o dispositivo legal expresso no art. 355, inciso II, do NCPC. Prima 

facie, é necessário aclarar que o procedimento monitório possui por 

característica a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma 

prova literal de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de 

um título executivo. Logo, o documento apresentado pela parte autora, 

desprovido de força executiva, in casu, encontra-se encartado em Id. 
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13463940, sendo, pois, títulos de créditos emitidos pela parte requerida em 

favor da parte requerente e devolvidos por ausência de provisão de 

fundos. Assim, verificada a ausência de manifestação defensiva por parte 

da parte ré – embargos ao mandado monitório -, a pretensão monitória 

deve ser acolhida para que a parte autora obtenha um título executivo 

judicial em menor lapso temporal do que o exigido pelo processo/fase 

procedimental de conhecimento pelo rito comum, o que se conclui, 

portanto, que o procedimento atual adotado se trata de uma espécie de 

tutela diferenciada, que, por meio da adoção de técnica de cognição 

sumária (para concessão do mandado monitório) e do contraditório 

postecipado (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu – art. 

9, parágrafo único, III, do NCPC), busca facilitar em termos procedimentais 

a obtenção de um título executivo, em juízo de cognição não exauriente, da 

provável existência de seu direito. Por fim, verificada a existência de 

prova escrita sem eficácia de título executivo, bem como a revelia da parte 

requerida, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte requerente, devendo a ação ser julgada procedente, por ser 

medida de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC e, por 

consequência, DECLARO CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, no valor 

de R$ 21.917,58 (vinte e um novecentos e dezessete reais e cinquenta e 

um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação. CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 3 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 200267 Nr: 8267-75.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Rodrigues Jeronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15.122/O

 Vistos, etc.

Trata-se de carta precatória para a prática de ato que demanda 

designação de audiência.

Assim, determino a expedição de ofício ao juízo deprecante solicitando a 

remessa de cópias das seguintes peças essenciais para a prática do ato:

- depoimentos prestados pela testemunha em sede policial.

Decorrido o prazo de 30(trinta) dias sem resposta, devolva-se a carta 

precatória à origem, com fundamento no art. 393 da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 200267 Nr: 8267-75.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Rodrigues Jeronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15.122/O

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

DJANDER DOS SANTOS SOUZA para o dia 15 DE ABRIL DE 2020, às 

15h20min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

REQUISITE-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 204603 Nr: 10370-55.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Gabiato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO para o dia 15 DE ABRIL DE 2020, 

às 17h00min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

REQUISITE-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124824 Nr: 5715-45.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Damasceno Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS DAMASCENO LIRA, Cpf: 

06320039108, Rg: 2248430-2, Filiação: Silvia Damasceno Lira, data de 

nascimento: 09/06/1998, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

convivente, servente de pedreiro, Telefone 65 3266-5490. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Waldinei dos Santos Coelho, aplicando-se as disposições da Lei Federal 

n.° 11.340/2006, uma vez que incorreu na conduta prevista no artigo 147, 

caput, do Código Penal.(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando o acusado em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do (a) acusado 

(a).Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 5797-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton de Jesus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7.205

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON DE JESUS VIEIRA, Cpf: 

03599754101, Rg: 2177333-5, Filiação: Maurina Martins de Jesus Vieira e 

José Carlos Vieira, data de nascimento: 11/10/1990, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lascerda-MT, casado(a), funileiro, Telefone 65 999543042 

neide. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CIENTIFICANDO O(A) ACUSADO(A) DE QUE POSSUI O 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APÓS A PUBLICAÇÃO DO PRESESENTE 

EDITAL, PARA RECORRER DA SENTENÇA, CASO QUEIRA..

Sentença: Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva 

Estatal para CONDENAR CLEITON DE JESUS VIEIRA, vulgo "PRETO", 

brasileiro, convivente, funileiro, portador do RG nº 2177333-5 SSP/MT e 

CPF nº 035.997.541-01, nascido em 11 de Outubro de 1990, natural de 

Pontes e Lacerda/MT, filho de José Carlos Vieira e Maurina Martins de 

Jesus Vieira, residente e domiciliado na Avenida Marechal Rondon, nº 

3658, Bairro Jardim Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, Telefone: (65) 

9954-8804, como incurso na sanção prevista no art. 333 do Código 

Penal.IV – DOSIMETRIA DA PENADestarte, com amparo nas diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, atenta ao princípio da individualização da 

pena, conforme preceitos da Constituição Federal,artigo 5º, incisos XLV e 

XLVI, passo à dosagem da reprimenda. Em relação ao crime imputado ao 

denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, 

denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; não é possuidor de maus antecedentes; inexistem nos autos 

elementos suficientes para se aferir a conduta social e personalidade do 

agente, razão por que deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos do 

delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências 

são inerentes à figura típica; não há que se cogitar sobre o 

comportamento da vítima; por fim, não há nos autos informações 

suficientes para se aferir a capacidade financeira do Réu. À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que FIXO a pena-base 

privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão 

espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘’d’’, do Código Penal, 

entretanto, deixo de reduzir a pena por estar fixada no mínimo legal, a teor 

da Súmula 231 do STJ. Assim, MANTENHO a pena intermediária em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ainda na segunda fase, 

verifico que inexistem agravantes a serem consideradas.Na terceira fase 

da dosimetria, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a 

serem sopesadas, razão pela qual, torno a pena DEFINITIVA em 02 (dois) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à 

prevenção e reprovação do delito.Assim, fixo a pena DEFINITIVA, em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Em atenção ao artigo 387, 

§2º do CPP, denoto que o tempo de 06 (seis) dias que o agente ficou 

preso preventivamente não influirá na fixação do regime inicial de 

cumprimento de pena, que, em conformidade com o artigo 33, §2º, “c”, do 

Código Penal, será o ABERTO.Considerando o disposto nos incisos I, II e III, 

e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos 

autorizadores da aplicação de medida socialmente adequada estão 

presentes, motivo pelo qual, substituo a pena privativa de liberdade por 

uma pena restritiva de direitos e multa, a ser fixada pelo juízo da execução 

penal em momento oportuno.V - DISPOSIÇÕES GERAISNão havendo prova 

de dano material ou moral, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do 

CPP.DETERMINO A RESTITUIÇÃO ao acusado da quantia apreendida e 

depositada em conta judicial.CONDENO o réu ao pagamento das custas 

judiciais, a teor do disposto no artigo 804 do CPP. CONCEDO ao 

sentenciado o direito de recorrer em liberdade.Proceda-se com as 

comunicações conforme dispõe art. 974 da CNGCGJ/MT.Após o trânsito 

em julgado:a) lance o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);b) oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento 

do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional 

de Informações Criminais);c) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da 

pena de multa;d) expeça-se guia de execução penal, ressalvada a 

hipótese de expedição da guia de execução após eventual confirmação 

da sentença condenatória em segunda instância, o que somente poderá 

ocorrer mediante decisão judicial específica; ee) por fim, arquive-se com 

as baixas e cautelas de estilo.No ato da intimação da presente sentença, 

deverá ser indagado ao condenado se deseja recorrer, o que será feito 

mediante termo, a teor do art. 1.421, parágrafo único, da 

CNGCGJ/MT.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147785 Nr: 6937-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): rafael santos paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL SANTOS PAIVA, Rg: 

148.503.226-00, Filiação: Maria de Fatima dos Santos Paiva e Deomar 

Martins de Paiva, data de nascimento: 27/11/1996, brasileiro(a), natural de 

Diadema-SP, solteiro(a), metarlurgico, Telefone 65*99904-4386. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Rafael Santos 

Paiva, vez que, na forma do artigo 69, caput, do Decreto Lei Federal n.o 

2.848/1940 (Código Penal), incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) 

delitiva(s): (i) artigo 180, caput, do Código Penal; (U) artigo 28 da Lei n.O 

11.343 (Lei de Drogas); e (Ui) artigo 244-B d a Lei Federal n.o 8.069/1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente).(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando o acusado em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do acusado.Deixo 

de decretar a prisão preventiva do acusado, pois não vislumbro a 

presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 312 e 

seguintes.Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181522 Nr: 9861-61.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO GARCIA, Cpf: 91414431104, 

Rg: 13689150, Filiação: Maria de Lourdes da Silva e Audelino Garcia, data 

de nascimento: 15/01/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

torneiro mecanico, Telefone 659-9838-1914. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Adriano Garcia, 

vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 306 da Lei 

Federal n.° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando o acusado em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do acusado.Deixo 

de decretar a prisão preventiva do acusado, pois não vislumbro a 

presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 312 e 

seguintes.Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189064 Nr: 12528-54.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL GONZAGA CORREA, Cpf: 

92836445149, Rg: 13037323, Filiação: Maria Gomes Correa e Luiz 

Gonzaga Correa, data de nascimento: 28/11/1976, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, casado(a), prefeito municipal, Telefone 

65999965257. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Diante de todo o exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor dos seguintes, 

pelos fatos típicos a seguir: a) Daniel Gonzaga Correa, pela prática das 

seguintes condutas, todas na forma do artigo 69, do Decreto-Lei Federal 

n.O 2.848/1940 (Código Penal): i) Artigo 89, da Lei Federal n° 8.666/1993; 

e ii) Artigo 1, inciso V, do Decreto-Lei nO201/1967;(...)

Despacho: Vistos, etc.CITAÇÃO POR EDITALÀ Secretaria para solicitar 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional informação acerca de 

estar o acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado (art. 

1.376, §1º, da CNGC-TJMT).Em caso negativo, cite-se por edital, na forma 

do art. 1.376 da CNGC-TJMT e art. 361 do Código Penal.

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192124 Nr: 4986-58.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Rocback

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEMAR ROCBACK, Cpf: 

01511413123, Rg: 1771206-8, Filiação: Rosalina Rocback e Albino 

Rocback, data de nascimento: 23/04/1970, brasileiro(a), natural de 

Aparecidinha Oeste-PR, tratorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Diante do exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

VALDEMAR ROCBACK, como incurso no art. 333, caput do CP(...)

Despacho: Vistos, etc.CITAÇÃO POR EDITALÀ Secretaria para solicitar 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional informação acerca de 

estar o acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado (art. 

1.376, §1º, da CNGC-TJMT).Em caso negativo, cite-se por edital, na forma 

do art. 1.376 da CNGC-TJMT e art. 361 do Código Penal.

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193286 Nr: 4760-09.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Nonato Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INGRID NONATO MOTA, Cpf: 

02631332229, Rg: 28396634, Filiação: Socorro Azevedo Nonato e Valdeci 

Castro Mota, data de nascimento: 20/12/1996, brasileiro(a), solteiro(a), 

atendente de farmácia. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

INGRID NONATO MOTA, porquanto incorreu na conduta descritas no art. 

33, caput, c/c art. 40, III e V da Lei 11.343/2006(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando a acusada em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização da 

acusada.Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193330 Nr: 4800-88.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CRISTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO CRISTINO DA SILVA, Cpf: 

94061637134, Rg: 14243083, Filiação: Marieta Soares da Silva e Odir da 

Silva, brasileiro(a), Telefone 9.9999-0824. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

RICARDO CRISTIANO DA SILVA, vez que, na forma do art. 69 kdo CP, 

incorreu nas seguintes condutas delitivas, art. 163, parágrafo únco, inciso 

II do CP, art. 329, caput eo Cóeigo Penal(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando o acusado em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do 

acusado.Registro que não foi recolhida a fiança arbitrada em sede 

policial.Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206639 Nr: 11545-84.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Louzado Josino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS LOUZADO JOSINO, Cpf: 

51444275100, Rg: 9652965, Filiação: Isaltina Louzado Josino e Pedro 

Candido Josino, data de nascimento: 04/05/1973, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor dos agentes pelas 

seguintes condutas delitivas: Ettore Kozan Demarchh artigo 155, §1° 

(repouso noturno) e §4°, incisos I ( rompimento de obstáculo) e IV 

(concurso de pessoas), do Decreto Lei n.° 2.848/40 (Código Penal) e 

artigo 28, da Lei Federal n.° 11.343/2006; Luiz Carlos Louzado Josino: 

artigo 155, §1° (repouso noturno) e §4°, incisos I ( rompimento de 

obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Decreto Lei n.° 2.848/40 

(Código Penal);(...)

Despacho: Vistos, etc.Considerando que foi expedido ofício à 

Superintendência do Sistema Prisional deste Estado (CNGC, art. 1.376, 

§1°), para que informe se o denunciado LUIZ CARLOS LOUZADO JOSINO 

está segregado em alguma unidade prisional (fl. 224), devolvo os autos à 

Secretaria para que aguarde a resposta do órgão mencionado.Acostada 

aos autos informação positiva, volvam os autos conclusos ao gabinete 

para deliberações.Se negativa a informação acerca da custódia do 

acusado em estabelecimento penal no Estado de Mato Grosso, desde já 

DETERMINO sua citação por edital, com prazo de 30 dias.Nada sendo 

providenciado após o decurso do prazo fixado em edital, desde já 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado (a), pois 

não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 

312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207744 Nr: 4311-32.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDVALDO GOMES DA SILVA, Rg: 
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1273266-4, Filiação: Maria da Natividade Silva Gomes e Osvaldo Alves 

Gomes, data de nascimento: 12/06/1979, brasileiro(a), solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 65-9994-9322. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

EDVALDO GOMES DA SILVA, como incurso no art. 136, § 3º do CP(...)

Despacho: Estando o acusado em local incerto e não sabido, desde já 

determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada sendo 

providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do curso 

do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a prescrição em 

abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo 

entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: 

“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo 

da pena cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado 

(a), pois não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, 

artigo 312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208354 Nr: 11798-72.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Louzado Josino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS LOUZADO JOSINO, Cpf: 

51444275100, Rg: 9652965, Filiação: Isaltina Louzado Josino e Pedro 

Candido Josino, data de nascimento: 04/05/1973, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece denúncia em desfavor dos agentes Evanildo Silveira 

de Souza Brito e Luiz Carlos Louzado Josino, porquanto incorreram na 

conduta do artigo 157, § 2.°, incisos I e II, do Decreto Lei Federal 2.848/40 

(Código Penal).(...)

Despacho: Vistos, etc. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério 

Público em face de EVANILDO SILVEIRA DE SOUZA BRITO e LUIZ 

CARLOS LOUZADO JOSINO, pela prática em tese, do crime descrito no 

art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal. O denunciado LUIZ CARLOS 

LOUZADO JOSINO não foi citado até a presente data. Assim, DETERMINO 

o desmembramento do feito em relação a LUIZ CARLOS LOUZADO 

JOSINO, após o que, nos autos a serem formados, deverá ser citado por 

edital com prazo de 30 dias, pois se encontra em local incerto e não 

sabido. Prosseguindo o presente feito em relação ao réu EVANILDO 

SILVEIRA DE SOUZA BRITO, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentar resposta à acusação. Cientifique-se o Ministério Público e 

a Defensoria Pública.

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208363 Nr: 11799-57.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Sentene Werk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID SENTENE WERK, Filiação: de 

Débora Francisco Sentene e Fernando Lemes Werk, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Por todo o exposto, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denuncia em desravor de 

DAVID SENTENE WERK(....) vez que incorreu na conduta descrita no art. 

180, capuat, do CP.(...)

Despacho: Vistos, etc. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério 

Público em face de DAVID SENTENE WERK e JOSÉ FRANCIS LEAL DE 

OLIVEIRA, pela prática em tese, do crime descrito no art. 180 do Código 

Penal. O denunciado DAVID SENTENE WERK não foi citado até a presente 

data. Assim, DETERMINO o desmembramento do feito em relação a DAVID 

SENTENE WERK, após o que, nos autos a serem formados, deverá ser 

citado por edital com prazo de 30 dias, pois se encontra em local incerto e 

não sabido. Prosseguindo o presente feito em relação ao réu JOSÉ 

FRANCIS LEAL DE OLIVEIRA, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 10 DE JUNHO DE 2020, ÀS 17H. Caso tenha 

sido apresentado por alguma das partes, rol de testemunhas em número 

superior ao previsto em lei, desde já restrinjo as intimações aos primeiros 

nomes apontados até o máximo legal, do qual se excluem as vítimas e 

aqueles que não prestam compromisso. Intime-se o acusado. Intimem-se a 

vítima, as testemunhas, o Ministério Público e a Defesa. Expeçam-se 

cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta Comarca, com 

prazo de 45 dias para cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 205236 Nr: 10751-63.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Ribeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc.

I. Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público, de modo que, 

DETERMINO o encaminhamento da documentação solicitada pela Comarca 

de Cuiabá/MT, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

 II. Ainda, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, a fim de 

DETERMINAR a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares, tablets 

e DVR Intel Bras apreendidos o momento do cumprimento do mandado de 
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busca e apreensão domiciliar.

III. DEFIRO o pedido das partes, referente a desistência da testemunha 

André Becher de Aguiar.

IV. Com o retorno das missivas, não havendo as partes requerido demais 

diligências, declaro desde já encerrada a instrução.

V. Encaminhem-se os autos ao MPMT, para alegações finais, em 05 

(cinco) dias.

VI. Com a vinda, proceda-se de igual forma em relação à defesa.

VII. Saem os presentes intimados.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 184365 Nr: 11131-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natália Putaré Oliveira, Fabrício Gomes 

Gonzaga, Maria Aparecida da Silva Lima, Guibson Gonçalves Martins, 

Guilhermina Gonçalves, LÁZARO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Haroldo Varela do Carmo - OAB:, Israel Moreira de 

Almeida - OAB:9789, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Recebida a denúncia, consta à ref. 124 resposta à acusação com 

arguição de preliminares e pedido de revogação da prisão pela Defesa do 

acusado LAZARO VIEIRA RODRIGUES.

O Ministério Público se manifestou à ref. 128, pugnando pela regular 

tramitação do feito e indeferimento do pedido de revogação da prisão.

É o relatório. Fundamento. Decido.

De proêmio, insta consignar que após analisar detidamente os autos, 

concluo que os argumentos apontados pela defesa em sede de 

preliminares, se confundem com o próprio mérito da ação penal, razão 

pela qual, como tal serão oportunamente valorados.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 DE 

MARÇO DE 2020, às 14h00min.

REQUISITEM-SE OS RÉUS PRESOS.

Intimem-se as testemunhas, Ministério Público e Defensoria Pública.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, com prazo de 45 dias para cumprimento.

Em relação ao pedido de revogação da prisão, verifico restarem 

inalteradas as razões de fato e de direito que a ensejaram, motivo pelo 

qual indefiro o pedido.

Ademais, verifico dos autos que o acusado LAZARO empreendeu fuga do 

presidio em Mozarlândia/GO no dia 06/01/2020, estando em local incerto e 

não sabido até a presente data.

Expeça-se mandado de recaptura em desfavor de LAZARO VIEIRA 

RODRIGUES.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 189168 Nr: 2453-82.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: John Lester Alves Ferreira - 

OAB:24401/0

 Vistos.

DESIGNO audiência em continuação para o dia 24 de março de 2020, às 

14h00, oportunidade em que será procedido o interrogatório do acusado.

Requisite-se o réu.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003623-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL FERREIRA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

4 de dezembro de 2019 às 15h20min.

Intimação 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))

 

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: 1001462-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MARGONATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de julho de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MARGONATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do promovente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da parte embargada para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003521-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOORELIO SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DAMIAO JUNIOR OAB - SP281674 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEDROSO DAMIAO OAB - SP190167 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de janeiro de 2020, às 12h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003521-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOORELIO SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DAMIAO JUNIOR OAB - SP281674 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEDROSO DAMIAO OAB - SP190167 (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para esclarecer em qual conta será 

liberado alvará, conforme contas indicadas nos IDs 26721019 e 28544851

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR ALVES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000640-66.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

ALVES FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELLY GARCIA 

VALDEZ POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA 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 1 Data: 14/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 3 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000249-14.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ALICIA RODRIGUES DA SILVA 

BRUGNHAGO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifico que a demanda já foi sentenciada e inclusive 

houve julgamento pela Turma Recursal, que julgou improcedente o pedido 

inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. Desse 

modo, não há que se falar em desistência. Ao arquivo, com baixa. PONTES 

E LACERDA, 3 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000250-96.2020.8.11.0013. REQUERENTE: EDILAINE MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, etc. Analisando 

os autos, verifico que a demanda já foi sentenciada e inclusive houve 

julgamento pela Turma Recursal, que julgou improcedente o pedido inicial e 

condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. Desse modo, não há 

que se falar em desistência. Ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 

03 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO MEIRELLES DOS SANTOS OAB - SP6564 (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de junho de 2019, às 14h00min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANIZIO MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS ANJOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010742-67.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: ANTONIO ANIZIO MORAIS 

EXECUTADO: ANTONIO CARLOS DOS ANJOS Vistos, etc. Após consulta 

aos sistemas informatizados, foram encontrados os endereços do 

executado, e todos são os mesmos que constam nos documentos 

anexos. Intime-se a parte exequente para requerer medidas efetivas de 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção na forma do art. 53, 

§4º da Lei 9.099/95, vez que a execução nos Juizados Especiais não 

pode se prolongar eternamente. PONTES E LACERDA, 3 de março de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001608-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLENIO PARREIRA GOUVEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001608-33.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GLENIO PARREIRA GOUVEIA 

REQUERIDO: ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI - ME 

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, 2 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000263-32.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JULIANA DE OLIVEIRA 

BORGES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Não recebo 

o recurso inominado, eis que intempestivo, consoante certidão do ID 

29446664. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Após, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento da 

sentença em 10 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, 

com baixa. PONTES E LACERDA, 3 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-75.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. STEIN EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000620-75.2020.8.11.0013. REQUERENTE: M. M. STEIN EIRELI - ME 

REQUERIDO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. O art. 3º da Lei 

9.099/95 dispõe que: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - 

as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo. Por sua vez, o art. 292 do Código de 

Processo Civil dispõe acerca do valor da causa: Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de 

cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos 

juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de 

propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; 

(...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal. (...) § 3º O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. No caso vertente, a parte 

pretende a cobrança do valor de R$ 39.920,00 referente à multa contratual 

por descumprimento do contrato, além da "devolução dos materiais e 

equipamentos pertencentes ao promovente", tudo em razão do Contrato 

de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração e Retirada de 

Areia entabulado entre as partes. A parte autora deu à causa o valor de 

R$ 39.920,00. Ocorre em razão da cumulação dos pedidos (cobrança da 

multa contratual + devolução dos materiais e equipamentos pertencentes 

ao promovente), o valor da causa deve corresponder à soma dos valores 

de todos eles (art. 292, VI, do CPC), de forma que ultrapassa o limite legal 

de 40 salários mínimos do procedimento sumaríssimo do Juizado Especial, 

vez que certamente os materiais e equipamentos têm valor de mercado 

superior a R$ 1.880,00, dada a natureza da atividade econômica exercida 

pela parte autora. Com efeito, não há como estabelecer o valor exato da 

causa, pois a parte autora sequer declinou quais materiais e equipamentos 

estariam na propriedade do promovido, mas conforme acima exposto, seu 

valor seguramente é alto. Desse modo, com fulcro no §3º do art. 292 do 

CPC, reconheço de ofício que o valor da causa é superior a 40 salários 

mínimos e, via de consequência, inadmissível a presente ação perante o 

Juizado Especial. 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/MT, 3 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-60.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO SINOBELINO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ESMAEL FREIRES OAB - RN12372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO CETELEM 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 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000690-60.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

ALUIZIO SINOBELINO DE SIQUEIRA REU: BANCO CETELEM S.A., BANCO 

VOTORANTIM S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Defiro 

pedido de id. 290450-83 para expedição de ofício a Caixa Econômica 

Federal de Primavera do Leste. Considerando que a autora está 
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solicitando nova oportunidade para ser ouvidas as partes que não foram 

intimadas para esta ocasião, e como o Banco Itaú condicionou sua 

participação ao aporte à resposta de Oficio a Caixa Econômica, deixo de 

aplicar a revelia nessa situação, devendo ser todas as partes intimadas 

para próxima audiência a qual designo para o dia 24 de março de 2020 às 

13h00min (MT). Saem os presentes intimados. Às providências. Intimem-se 

e cumpra-se, expedindo o necessário. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1001099-02.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. C. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SILVA MULHARSKI (REU)

 

Certifico que foi designada audiência de conciliação/mediação para o dia 

31/3/2020, às 14:30 hs no CEJUSC Poxoréu/MT

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000506-70.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA INCORPORADORA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000506-70.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO REU: EXTRA INCORPORADORA DE 

IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP Cuida-se de Ação de Constituição 

de Servidão c/c Tutela de Urgência, ajuizada por OLAVO AGUIAR PAIVA 

FILHO, em face de EXTRA INCORPORADORA DE IMÓVEIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP, já qualificados nos autos. Narra o autor, em 

apertada síntese, que reside na fazenda cerradão há 33 (trinta e três) 

anos. Acontece que parte da fazenda foi arrematada pela requerida, de 

modo que no dia 07/04/2019 o autor foi surpreendido com a porteira que 

dá acesso à passagem para chegar em sua posse de (m-3379 e m-4557) 

trancada com cadeado, o que lhe impediu de chega à sua propriedade. Na 

data de 10/04/2019, segundo se alega, o autor se viu obrigado a registrar 

um Boletim de Ocorrência n° 2019.109432, fazendo constar a proibição do 

acesso a sua fazenda, bem como teve um barracão de lona destruído 

dentro de sua área, lhe trazendo prejuízos. Com a inicial juntou 

documentos. presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, 

RECEBO a petição inicial. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA. Segundo o e. 

Supremo Tribunal Federal, o direito ora pleiteado – servidão de passagem 

– assiste direito à proteção possessória, vejamos a sumula 415 do STF: 

“415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, 

sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, 

conferindo direito à proteção possessória. ”. De elementar conhecimento 

que a teoria de Ihering, adotada pelo Código Civil atual, vê, como posse, 

aquela atuação de alguém sobre determinada coisa, explorando-a e 

usando-a da maneira que só o proprietário o faria. Tal relação fática pode 

ser mais ou menos física, conforme a função econômica do bem e a 

maneira usual de exploração dele. O conceito, já traduzido pela técnica 

jurídica, foi assim externado pelo art. 1.196 do Código Civil: Art. 1.196. 

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Posse, portanto, pode 

ser vista naqueles atos que se equivalem à exteriorização do domínio da 

coisa. É, dessa maneira, situação de fato, como bem explanado por 

Antenor Batista: “Assim, a posse se mostra uma situação de fato, em 

virtude da qual se tem o pé sobre a coisa, locução que exprime o poder 

material ou a relação física que se estabelece entre a pessoa e a coisa. 

Dessa forma, engendra-se sempre de um estado de fato, decorrente 

desta detenção material pela qual a pessoa traz em mãos a coisa ou a tem 

a seu sabor.” (Posse, possessória, in usucapião e ação rescisória, 2 ed., 

2004, São Paulo: Juarez, p. 3). Sendo, assim, situação de fato, de simples 

exercício de um dos direitos da propriedade, não há que ser arrimado em 

direito anterior. Será possuidor aquele que se mostrar empregando a coisa 

conforme a sua destinação comum, econômica ou não, exatamente como 

só o faria o proprietário, independentemente de justificação jurídica 

pretérita. Até certo ponto, cria-se verdadeira presunção em benefício do 

possuidor, no sentido de que, justamente nessa sua condição de 

possuidor – e, via de consequência, de aparente proprietário –, merece a 

proteção do Direito. Também por questões de política social e de ordem 

pública, protege-se a posse pela simples aparência de direito que se 

presume do possuidor, mesmo contatado o alegado proprietário, 

preservando-se aquela situação de fato até que de outra forma se 

demonstre juridicamente indevida. Neste sentido: “(…) mesmo que nenhum 

direito exista à posse, é ela protegida, até que o possuidor seja 

convencido por quem tenha melhor direito. (…) Portanto, numa segunda 

conclusão, poder-se-ia dizer que a posse se distingue da propriedade, 

mas o legislador, querendo proteger o proprietário, assegura o possuidor, 

até que se demonstre não ter ele a condição de dono. Tal proteção, que 

se estriba numa preocupação de harmonia social, é transitória e sucumbe 

diante da prova do domínio.” (Obra citada, p. 17) E também que “essa ideia 

é a de que a posse obtém proteção por ser uma exteriorização do domínio. 

Assim, protegendo a posse, está o legislador, no mais das vezes, 

protegendo o proprietário, porque este é (obra citada, p. 54) quem, no 

geral, desfruta a posse”. O mandamento legal correspondente à 

conclusão desposada encontra sede no art. 1.210 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em 

caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência 

iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1º. O possuidor turbado, 

ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, 

contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem 

ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 2º. não 

obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, 

ou de outro direito sobre a coisa.” Analisando a questão da proteção 

possessória sob a perspectiva processual, impõe-se, de início, a análise 

do disposto no art. 561, do NCPC: “Art. 561 – incumbe ao autor provar: I – 

a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da 

turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Embasado nas orientações trazidas pelos arts. 1.196 e seguintes do 

Código Civil, o diploma processual estabelece quais os requisitos 

necessários ao deferimento da pretensão possessória. Exige, então, a 

comprovação da posse do autor, da turbação ou do esbulho praticado 

pelo réu, bem como da data dessa agressão, justamente para a 

diferenciação entre posse nova e posse velha – essa última única 

merecedora da proteção liminar (NCPC, art. 558) –, além de, ao final, a 

limitação, ainda ocorrente, ao exercício da posse. Partindo-se dessa 

premissa, ao menos em cognição sumária, percebe-se a prática, pelo 

requerente, de atos de uso e de gozo do bem disputado. Em outras 

palavras, assiste-se à posse, já de mais de ano e dia, do autor. Isto 

porque, os documentos carreados aos autos e o boletim de ocorrência 

corroboram, neste momento processual, as alegações aventadas pelo 

autor. Logo, atendido, assim, ao disposto no art. 561, i, da nova Lei 

Adjetiva Civil. O esbulho supostamente praticado pelo requerido, requisito 

indicado no art. 561, II, do NCPC, também encontra respaldo nos autos. 

Tem-se, iniciando-se pelo próprio boletim de ocorrência, lavrado em 

10.04.2019, em que pese sua unilateralidade, a comprovação da agressão 

promovida contra o autor. E encerrando-se com os documentos de 

arrematação e imissão na posse do requerido, datados de julho do ano de 

2018. Por fim, observa-se que o pedido de proteção possessória que ora 

se defere, pela própria natureza, tem caráter transitório, decorrendo 

mesmo da sumariedade de sua cognição. Plenamente possível, portanto, a 

revogação do pedido antecipatório caso assim releve necessário à 

instrução processual. Diante do exposto, preenchidos os requisitos 

previstos no art. 561, do NCPC, defiro, em favor do requerente, a tutela de 

urgência para reintegração na posse da servidão de passagem da 

estrada descrita na peça vestibular, inclusive com o destrancamento da 

cerca construída ou a entrega de uma cópia da chave do cadeado ao 

autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil 

reais) por dia de atraso no atraso do cumprimento desta decisão. 

EXPEÇA-SE o competente mandado. II – DEMAIS DISPOSIÇÕES. 

DETERMINO a remessa deste feito ao Centro judiciário de solução de 

conflitos e cidadania nesta comarca (CEJUSC), para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do código de 

processo civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no núcleo permanente de métodos consensuais de solução 
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de conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/15 Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). A carta de citação e 

intimação, nos termos do art. 248 do CPC/15, advertirá que o ato deverá 

ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada (art. 334 do 

CPC) e deverá conter apenas os dados necessários à audiência, estando 

desacompanhada de cópia da petição inicial, sem prejuízo do direito de 

consulta a qualquer tempo (art. 695, § 1º do CPC/15). Em não havendo 

acordo, o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação 

das partes advertência de que a ausência delas na audiência de 

conciliação referida no item 2 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 ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação, deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. Registra-se que o 

processo em questão tem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do 

processo de n. 1000339-53.2019.8.11.0014, sendo distintas apenas as 

partes, portanto determino que a presente ação seja distribuída em 

conexão com o processo mencionado, aproveitando-se todas as provas 

produzidas no referido processo, nos termos dos Arts. 54 e 55, §1.º c/c 

art. 372, todos do CPC. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000506-70.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA INCORPORADORA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL JUSTIÇA PARA 

FINS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DERRADEIRA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000241-34.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALVES GOVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON MENEZES GALVAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000241-34.2020.8.11.0014. Vistos: DETERMINO a 

intimação da parte autora para que, no prazo impostergável de 15 (quinze) 

dias, comprove, nos autos, de forma efetiva, que satisfaz os requisitos 

para concessão da assistência judiciária gratuita, devendo, para tanto, 

apresentar comprovante de renda, sob pena de indeferimento do 

benefício. Neste sentido, ressalto que, apesar da presunção de 

veracidade da hipossuficiência deduzida por pessoa exclusivamente 

natural, é permitido ao Magistrado exigir a demonstração da satisfação 

dos requisitos para reconhecimento da hipossuficiência, quando houver 

necessidade de afastar-se a dúvida sobre a condição financeira da parte 

requerente. Neste sentido: (...) O Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 

0004073-67.2017.8.11.0024, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, 

Publicado no DJE 17/07/2018) Decorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-58.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA NOVAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000220-58.2020.8.11.0014. REQUERENTE: TEREZINHA PEREIRA 

NOVAES RODRIGUES REQUERIDO: BANCO PAN VISTO, Em analogia, 

dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

É consabido que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se 

faz a probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de 

dano ou risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 

300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prospera o 

pedido liminar requestado, porquanto ausentes os requisitos autorizadores 

para tanto. Isto porque, ao compulsar os autos, não vislumbro a existência 

do periculum in mora, diante da situação apresentada, pois os descontos a 

título de empréstimo consignado são realizados desde a data de 

11/04/2017, no valor de R$ R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), conforme extrato de empréstimo consignado anexo aos 

autos no id 28718887, o que não evidencia o dano grave e de difícil 

reparação diante do lapso temporal já transcorrido até o ajuizamento da 

ação. Nesta linha de intelecção, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes os 

requisitos primordiais para a concessão da liminar almejada, razão pela 

qual INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Inobstante, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-66.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000127-66.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE APARECIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS em face de OI 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. No petitório de id 

26547194, o exequente informa que concorda com o valor apresentada 

pelo executado, no montante de R$ 5.146,96 (cinco mil cento e quarenta e 

seis reais e noventa e seis centavos), bem como seja expedido a certidão 

de crédito, para habilitação no juízo universal da recuperação. Vieram os 

autos conclusos. Pois bem. Considerando a concordância do exequente 

com os valores apresentados pelo executado, DETERMINO que seja 

confeccionada a expedição da competente certidão de crédito. Diante do 

exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com base 

no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte 

credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial. Expeça-se a secretaria certidão de crédito ao exequente no valor 

de R$ 5.146,96 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e noventa e seis 

centavos). Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-83.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE STEFANNY LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000186-83.2020.8.11.0014. REQUERENTE: FRANCIELLE STEFANNY 

LEITE SILVA REQUERIDO: ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. 

VISTO, Em analogia, dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. De início, é consabido que para a concessão da tutela 

de urgência faz-se imprescindível a demonstração da probabilidade do 

direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde 

do feito. Essa é a dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória 

das provas colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos 

lançados pela parte autora e os documentos juntados aos autos permitem, 

ao menos em uma análise perfunctória dos autos, a concessão da tutela 

de urgência almejada. Isto porque, em apreço às alegações firmadas pela 

requerente em sua peça inaugural, evidencia-se que realmente, a 

universidade ré encerrou suas atividades no polo presencial da cidade de 

Primavera do leste/MT, sem ao menos providenciar outros meios para que 

a autora e os demais alunos, concluíssem os cursos ofertados naquele 

polo pela ré. Logo, tem-se que o fumus boni iuris encontra-se evidente 

pelo fato de que a autora, é aluna da universidade requerida conforme 

documentação acostada aos autos, bem como, conforme se verifica em 

sua inicial a mesma se vê impedida de realizar as atividades e provas de 

maneira presencial, bem como ter acesso ao portal do aluno, para realizar 

as atividades on-line exigidas. Por sua vez, o periculum in mora está 

presente diante de que a demora, irá atrasar ainda mais a conclusão do 

curso de pedagogia, bem como ocasionará a tardia inserção no mercado 

de trabalho, uma vez que a requerente encontra-se desempregada neste 

momento. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a prova 

inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o 

artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, a autora 

não consegue ter acesso ao portal do aluno, ante o encerramento do 

acesso da mesma ao portal do aluno, bem como encerramento das 

atividades da requerida no polo presencial da cidade de Primavera do 

leste/MT. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela incidental para DETERMINAR a que a universidade requerida libere o 

acesso da aluna em sua forma on-line, para realizara atividades e provas, 

bem como providencie que a mesma realize as atividades e provas 

presenciais em alguma outra instituição de ensino ou local apropriado, na 

cidade de Primavera do leste/MT ou em Rondonópolis/MT, afim de a autora 

termine o curso de Pedagogia iniciado em 2015. INTIME-SE a parte 

reclamada, para que cumpra a presente decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-04.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE MARQUES RODRIGUES (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 E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000200-04.2019.8.11.0014. REQUERENTE: DORALICE MARQUES 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTO, Procedidas as 

diligencias necessárias, arquivem-se os autos com as baixas a anotações 

necessárias. As providências. Cumpra-se. Poxoréu /MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000298-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000298-23.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MESSIAS FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine 

da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento 

voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível verificar que após 

a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao feito comprovante do 

pagamento integral da condenação. Intimada, a parte requerente 

concordou com os valores depositados, postulando, pois, pelo 

levantamento dos mesmos. Diante do exposto, vislumbra-se que houve 

satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. 

Por conseguinte, expeça-se o competente alvará de liberação e 

levantamento na forma determinada no ID 28104022. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000907-69.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE SOUZA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000907-69.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ELIZANGELA DE SOUZA 

CHAVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Relatório dispensado, de acordo com o art. 38, in 

fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, 

depreende-se que a parte promovente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, embora devidamente intimada, configurando, 

assim, a desistência tácita da presente ação. A propósito, destaca-se que 

no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo 

independerá em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das 

partes.” (grifos nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente 

não tenha sido intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente 

cientificado acerca do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. 

Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência 

da parte reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2°, da LJE (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, em tempo, DEFIRO a gratuidade da 

justiça e, por corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das 

custas, ante a hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-95.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEONDES BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000860-95.2019.8.11.0014. REQUERENTE: GEONDES BATISTA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTO, Trata-se de Ação declaratória 

de Inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em 

danos morais proposta por GEONDES BATISTA DE JESUS em face de 

BANCO CETELEM S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Determinada a intimação da parte requerente para que emendasse a inicial 

no sentido de apresentar comprovante de endereço este permaneceu 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, consoante 

certificado no ID 26631202. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais, ainda que em sede de procedimentos afetos a 

competência do juizado especiais, necessitam preencher requisitos 

mínimos, e o comprovante de endereço atualizado é um deles, para evitar 

a burla a princípios legais tais como do juiz natural e da distribuição de 

competência. Todavia, consoante certificado, a parte requerente, embora 

intimado, nada manifestou-se nos autos, bem como, advertida que sua 

inércia acarretaria no indeferimento da inicial e, consequentemente, a 

extinção do feito, sem resolução do mérito. Diante do exposto, 

considerando o não atendimento a intimação da parte autora para emendar 

a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 330, inciso I, do NCPC, e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos 

do novel Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com observação das formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000216-21.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000216-21.2020.8.11.0014. EXEQUENTE: THIAGO SOUZA BORGES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de execução 

contra a fazenda pública, proposta por THIAGO SOUZA BORGES em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Deste modo, CITE-SE a parte executada para satisfazer a dívida, 

podendo, ainda, opor embargos, nos termos do art. 910, do NCPC. 

Certificado o não oferecimento de embargos, EXPEÇA-SE, desde logo, a 

requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes do art. 910, § 1º, do 

NCPC. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-25.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000261-25.2020.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA DA CRUZ NUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTO, Em analogia, dispensado o 

relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido 

que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se faz a 

probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou 

risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do 

NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prospera o pedido 

liminar requestado, porquanto ausentes os requisitos autorizadores para 

tanto. Isto porque, ao compulsar os autos, dessume-se que o empréstimo 

consignado vem sendo descontados desde o mês de Novembro do ano de 

2014, o que não evidencia o periculum in mora, tendo em vista o decurso 

do tempo entre a data da averbação da dívida e a data do ajuizamento da 

ação. Nesta linha de intelecção, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes os 

requisitos primordiais para a concessão da liminar almejada, razão pela 

qual INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Inobstante, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000247-18.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GOICHI SAITO (AUTOR(A))

SHIJUKO HOURINOUCHI SAITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT195050-O (ADVOGADO(A))

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU JOSE DE OLIVEIRA (REU)

JUNIOR DE CARVALHO "PARAIBA" (REU)

EDINEY JOSE DO CARMO (REU)

ELIZANIO JOSE ALBERTO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 1000247-18.2019.8.11.0033. AUTOR(A): SHIJUKO 

HOURINOUCHI SAITO, GOICHI SAITO REQUERIDO: EDINEY JOSE DO 

CARMO, ELIZANIO JOSE ALBERTO DE SOUZA, IRINEU JOSE DE OLIVEIRA, 

JUNIOR DE CARVALHO "PARAIBA" DESPACHO Visto. Trata-se de AÇÃO 

DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c PERDAS E DANOS 

ajuizada por SHIJUKO HOURINOUCHI SAITO e ESPÓLIO DE GOICHI SAITO, 

em desfavor de EDINEY JOSÉ DO CARMO, ELIZANIO JOSE ALBERTO DE 

SOUZA e JUNIOR DE CARVALHO (“PARAÍBA”). Analisando os autos, 

denota-se que novamente fora deferido o pedido de reintegração de 

posse no imóvel descrito na inicial, conforme decisão do Id. 27422136. 

Ademais, observo que ainda não houve o cumprimento da liminar, uma vez 

que se aguarda decisão do Comitê Estadual de Acompanhamento de 

Conflitos Fundiários do Estado de Mato Grosso, procedimento com o n°. 

21032/2020 – SAD/MT, para disponibilização de contingente necessário 

para viabilizar o cumprimento da liminar, consoante informado pelo Oficial 

de Justiça na certidão do Id. 28885904, bem como pela parte autora no Id. 

29395906. Desta feita, intime-se a parte autora para que manifeste 

eventual decisão do Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos 

Fundiários do Estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem 

prejuízo, cumpra-se as demais determinações da decisão do Id. 27422136. 

São José do Rio Claro/MT, 2 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000949-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON RIZZATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MACHADO RIZZATO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MASSAO PAULO WATANABE (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

perícia designada para o dia 20 de março de 2020 às 10h00, no 

consultório do médico perito Dr. Massao Paulo Watanabe, localizado à Av. 

Uruguai, n. 100, Centro, São José do Rio Claro-MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82162 Nr: 2403-30.2018.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PRESSI, VIVIANE CRISTINA HUL PRESSI, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA, CLÁUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A, DARCI 

FRANCISCO MOCELLIN, RICHARD BERTICELLI MOCELLIN, MARCIA 

APARECIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 modificar o dispositivo que passará a ter a seguinte redação:“Por todo o 

exposto REJEITO A PRESENTE IMPUGNAÇÃO.Ante o não pagamento do 

débito em execução no prazo legal, acresça-se ao débito multa de dez por 

cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, com suporte 

no art. 520, § 2º, do CPC/2015. O pleito de suspensão dos autos deve ser 

acolhido apenas quanto à executada FERTILIZANTES HERINGER S.A.. Os 

parágrafos 4º e 5º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falência e 

Recuperação Judicial) estabelecem que a execução será suspensa pelo 

prazo improrrogável de 180 dias, contados a partir do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, ao passo que findo este prazo, 

os credores terão o direito de iniciar ou continuar suas ações ou 

execuções, independentemente de pronunciamento judicial.Assim sendo, 

tratando de deferimento do processamento da recuperação judicial deve a 

presente demanda ser suspensa, pelo prazo acima informado. Todavia, 

determino que seja oficiado o juízo recuperacional para cumprimento do 

§3º, do artigo 6º, na importância total do crédito no valor de R$ 180.687,37 

(cento e oitenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e sete 

centavos), valor que já inclui multa pelo não pagamento e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 520, § 2º, do CPC/2015, devendo constar 

sua natureza ALIMENTAR.DEFIRO o pedido de penhora em aplicações 

financeiras dos executados DARCI FRANCISCO MOCELLIN, RICHARD B. 

MOCELLIN e MÁRCIA APARECIDA BARBOSA e aporto neste ato o seu 

resultado e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Decorrido o prazo, intimem-se os exequentes a 

requerer o que entenderem ser de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-45.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

P. A. L. D. C. (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:

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA DE RIO CLARO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

(CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº303719 designada Sessão de Mediação para o dia 

11/03/2020 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem 

de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem 

para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-48.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DIAS (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)

 

PROCESSO n. 1000191-48.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:MARCELO LUIZ 

DIAS 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 17/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-33.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DIAS (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. 1000192-33.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:MARCELO LUIZ 

DIAS 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 17/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-18.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA ANTONIA DA SILVA GOUVEIA (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. 1000193-18.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:REGINA CELIA 

ANTONIA DA SILVA GOUVEIA 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: 

JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 17/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA 

CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-70.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE AQUINO (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. 1000196-70.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO DE AQUINO 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: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 23/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 3 de março 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-55.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DIAS (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. 1000197-55.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:MARCELO LUIZ 

DIAS 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 23/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-40.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE AQUINO (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. 1000198-40.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO DE AQUINO 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: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 23/04/2020 Hora: 12:15 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 3 de março 

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

pelas normas da CNGC

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000249-71.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. J. D. S. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA 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 para audiência de mediação 

designada para o dia 15/04/2020 às 15:00 Horas-MT no CEJUSC, bem 

como para manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

29268449. Vila Rica/MT, 3 de março de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA 
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JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001037-51.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR RIBAS OAB - MT2793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Geiliane Martins dos Santos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA 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 para a audiência de mediação 

designada para o dia 13/04/2020 às 12:30 Horas-MT, no CEJUSC. Vila 

Rica/MT, 3 de março de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000971-71.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA OAB - GO48850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA 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 para a audiência de mediação 

designada para o dia 17/04/2020 às 12:30 Horas-MT no CEJUSC. Vila 

Rica/MT, 3 de março de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000888-55.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN GOMES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA OAB - MT27027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE DOS SANTOS CRUZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA 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 para a audiência de mediação 

designada para o dia 24/04/2020 às 14:00 Horas-MT, no CEJUSC. Vila 

Rica/MT, 3 de março de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000559-43.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DORCELINA TEODORA DE FARIA (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO BERNACCHI (EXECUTADO)

THANILIA FARIA VILELA BERNACCHI (EXECUTADO)

ADILSON ROBERTO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000559-43.2019.8.11.0049 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, 3 de março 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: 1000606-17.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JUNHO TEIXEIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT16713/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. T. A. (REU)

ISAURA MARIA ARAÚJO DE JESUS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000606-17.2019.8.11.0049 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 pare autora, para, se 

desejando, se manifestar, no prazo legal. Vila Rica/MT, 3 de março de 

2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-35.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERACINA CARVALHO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Haja vista o requerido no id 24709091 e diante do fato da 

Defensora Pública não encontra atuando nesta Comarca, nomeio a D. 

Advogada Ana Paula Rezende Vilela para patrocinar a defesa da 

Requerente Maria Geracina Carvalho Costa, registrando que, desde já, 

arbitro seus honorários no importe de 04 (quatro) URHs. Apresentado o 

Recurso pela D. Advogada nomeada, intime-se a parte Recorrida para 

querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de dez dias, nos 

termos do §2º do artigo 42 da Lei Federal n.° 9.099/95. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

grafando-se as homenagens de estilo. Cumpra-se, realizando e expedindo 

o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010013-64.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ESTRELA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MENDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 
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relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-34.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVO BIELESKI (EXECUTADO)

 

Vistos. INDEFIRO o pedido de id 12517261, vez que é competência da 

parte indicar o endereço da parte Requerida. Ante o lapso temporal 

transcorrido, intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito e/ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000442-94.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do laudo pericial. Alto 

Garças, 03 de março de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000442-94.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do laudo pericial. Alto 

Garças, 03 de março de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-47.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Considerando a pauta da GERA MEDICINA, onde o expert nomeado nestes 

autos atua, IMPULSIONO-O a fim de designar data para realização da 

perícia médica, para o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM INÍCIO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças. Alto 

Garças, 03 de março de 2020 GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000234-13.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GDM GENETICA DO BRASIL S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE BALBINOTTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da 

contestação/impugnação apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 3 de março 

de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-20.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE JESUS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Considerando a pauta da GERA MEDICINA, onde o expert 

nomeado nestes autos atua, IMPULSIONO-O a fim de designar data para 

realização da perícia médica, para o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM 

INÍCIO ÀS 08 HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto 

Garças. ALTO GARÇAS, 3 de março de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000070-14.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO JOSE BOTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EUGENIO KRAMPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 3 de março 

de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000926-12.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ANTONIO DANTAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 
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para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de intimação para audiência, por 

meio de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial 

de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 3 de 

março de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-51.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

WEIDY RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010071-51.2011.8.11.0035. REQUERENTE: WEIDY RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Cuida-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposto por WEIDY RODRIGUES DE 

CARVALHO em desfavor de BANCO DO BRASIL. Compulsando os autos, 

verifica-se que, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, a parte 

autora trouxe aos autos planilha do débito, já com incidência da multa do 

artigo 475-J do CPC/73, atualizada até 20/06/2013, no valor de R$ 

13.988,88 (treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito 

centavos). Ao apreciar o pedido acima, foi deferida pelo Juízo penhora via 

BacenJud, oportunidade e que o débito foi atualizado até 21/04/2014, 

perfazendo o total de R$16.099,72 (dezesseis mil e noventa e nove reais 

e setenta e dois centavos), valor este que, segundo extrato de 

22/04/2014, foi bloqueado dos ativos financeiros da parte devedora. 

Ocorre que, a parte executada apresentou nos autos comprovante de 

depósito judicial no valor de R$16.099,72 (dezesseis mil e noventa e nove 

reais e setenta e dois centavos), datado de 29/09/2014 (fls. 106). Referido 

valor foi levantado pela parte exequente em 04/02/2015 (fls. 55), que, com 

os consectários legais, atingiu o patamar de R$ 16.476,13 (dezesseis mil 

reais, quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos). O que pende 

de resolução nos presentes autos diz respeito à existência de saldo 

devedor remanescente. Pois bem, conforme dito acima, o débito em 

questão foi atualizado pelo Juízo até 21/04/2014, sendo apurado o valor 

de R$16.099,72 (dezesseis mil e noventa e nove reais e setenta e dois 

centavos), valor este depositado, voluntariamente, pela parte devedora em 

29/09/2014. Assim, o saldo devedor corresponde à atualização do débito 

que deve compreender o lapso temporal decorrido da data da atualização 

judicial - 21/04/2014 - à data do depósito voluntário - 29/09/2014, pois, a 

partir de então os consectários legais passaram a incidir automaticamente. 

Diante do Exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO A 

MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. Por conseguinte, determino: - a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apure o valor 

remanescente nos moldes acima, considerando a data da última 

atualização judicial e a data do depósito voluntário, posteriormente 

proceda à atualização do débito até a presente data; - a certificação do 

valor vinculado a estes autos, referente ao bloqueio realizado em 

22/04/2014; - a intimação das partes para se manifestarem quanto aos 

cálculos do Juízo. Havendo contrariedade aos cálculos, intime-se a parte 

adversa para manifestação. Após, volvam-me conclusos. Diferentemente, 

havendo concordância de ambas as partes, desde já autorizo a expedição 

de alvará eletrônico para levantamento do débito remanescente pela parte 

exequente, e para devolução do valor excedente para a parte executada, 

com as cautelas e formalidades legais. Submeto o presente projeto à 

apreciação da juíza de direito (togada) para fins de homologação, 

conforme preconiza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-51.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

WEIDY RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010071-51.2011.8.11.0035. REQUERENTE: WEIDY RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Cuida-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposto por WEIDY RODRIGUES DE 

CARVALHO em desfavor de BANCO DO BRASIL. Compulsando os autos, 

verifica-se que, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, a parte 

autora trouxe aos autos planilha do débito, já com incidência da multa do 

artigo 475-J do CPC/73, atualizada até 20/06/2013, no valor de R$ 

13.988,88 (treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito 

centavos). Ao apreciar o pedido acima, foi deferida pelo Juízo penhora via 

BacenJud, oportunidade e que o débito foi atualizado até 21/04/2014, 

perfazendo o total de R$16.099,72 (dezesseis mil e noventa e nove reais 

e setenta e dois centavos), valor este que, segundo extrato de 

22/04/2014, foi bloqueado dos ativos financeiros da parte devedora. 

Ocorre que, a parte executada apresentou nos autos comprovante de 

depósito judicial no valor de R$16.099,72 (dezesseis mil e noventa e nove 

reais e setenta e dois centavos), datado de 29/09/2014 (fls. 106). Referido 

valor foi levantado pela parte exequente em 04/02/2015 (fls. 55), que, com 

os consectários legais, atingiu o patamar de R$ 16.476,13 (dezesseis mil 

reais, quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos). O que pende 

de resolução nos presentes autos diz respeito à existência de saldo 

devedor remanescente. Pois bem, conforme dito acima, o débito em 

questão foi atualizado pelo Juízo até 21/04/2014, sendo apurado o valor 

de R$16.099,72 (dezesseis mil e noventa e nove reais e setenta e dois 

centavos), valor este depositado, voluntariamente, pela parte devedora em 

29/09/2014. Assim, o saldo devedor corresponde à atualização do débito 

que deve compreender o lapso temporal decorrido da data da atualização 

judicial - 21/04/2014 - à data do depósito voluntário - 29/09/2014, pois, a 

partir de então os consectários legais passaram a incidir automaticamente. 

Diante do Exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO A 

MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. Por conseguinte, determino: - a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apure o valor 

remanescente nos moldes acima, considerando a data da última 

atualização judicial e a data do depósito voluntário, posteriormente 

proceda à atualização do débito até a presente data; - a certificação do 

valor vinculado a estes autos, referente ao bloqueio realizado em 

22/04/2014; - a intimação das partes para se manifestarem quanto aos 

cálculos do Juízo. Havendo contrariedade aos cálculos, intime-se a parte 

adversa para manifestação. Após, volvam-me conclusos. Diferentemente, 

havendo concordância de ambas as partes, desde já autorizo a expedição 

de alvará eletrônico para levantamento do débito remanescente pela parte 

exequente, e para devolução do valor excedente para a parte executada, 

com as cautelas e formalidades legais. Submeto o presente projeto à 

apreciação da juíza de direito (togada) para fins de homologação, 

conforme preconiza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-81.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BRAGA DIAS SANTOS OAB - GO27916 (ADVOGADO(A))

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

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito 

à parte promovente, por intermédio do seu procurador, para se manifestar 

no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cumprimento integral do acordo 

homologado nos autos, sob pena de extinção. Alto Garças, 03 de março 

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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000444-87.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE GONCALVES DE ALENCAR (AUTOR(A))

MARLEIDE PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BORGES GOMES OAB - MS6161 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora da REDESIGNAÇÃO 

da audiência para o dia 03 de abril/2020, às 13h30 (horário MT), no Fórum 

local, bem como, para indicar o endereço atualizado do requerido, 

conforme manifestação de ref. 28409016.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000509-82.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA POLONI SANCHES OAB - SP170325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BORGES REZENDE JUNIOR OAB - MT5374/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em atenção ao Provimento n.º 

07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo sistema de recolhimento de 

diligências de Oficiais de Justiça, por meio de guia a ser emitida 

diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes autos com o 

fim de intimar a parte autora, por meio de seu procurador, a proceder o 

devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato. ALTO 

TAQUARI, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-12.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

X-LOC LOCACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA TAVARES GOMES DE SOUZA OAB - GO25644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA A. N. GOMES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em atenção ao Provimento n.º 

07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo sistema de recolhimento de 

diligências de Oficiais de Justiça, por meio de guia a ser emitida 

diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes autos com o 

fim de intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, a proceder 

o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato. ALTO 

TAQUARI, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000214-11.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DE FATIMA GONCALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000214-11.2020.8.11.0092. AUTOR(A): 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: 

PRISCILA DE FATIMA GONCALVES BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 

requereu na inicial a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

alegando que não pode custear as despesas processuais em razão da 

delicada situação financeira que a empresa está passando. É o relatório. 

DECIDO. Sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte autora. Com efeito, o art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal assevera que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Regulamentando o assunto, dispõe o art. 98 do Código de 

Processo Civil, 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. Por sua vez, dispõe o § 3º do art. 99 do mesmo 

código, que presume-se como verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoal natural. Já quanto à pessoa jurídica, 

a súmula 481 do STJ é clara ao dizer que tal necessidade deve ser 

demonstrada. Confira: Súmula 481 – Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido 

também segue a jurisprudência: PROCESSO CIVIL - AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 

LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira 

precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, 

por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça 

gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias 

ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem 

esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. 

(STJ AgRg no AREsp 360.576/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013) PROCESSUAL 

CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. 

A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para 

arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. 

2. Agravo regimental improvido (STF – Segunda Turma, AI 652954 AgR/SP, 

Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 18/08/2009) No caso em tela, a parte autora 

em sua inicial (fls.4) afirma que em seu balancete fiscal de julho de 2019, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 387 de 557



seus ativos eram muito maiores que seu passivo, ou seja, com liquidez 

suficiente para o custeio das taxas e custas processuais. Nesse cenário, 

impõe-se a intimação da parte autora para comprovar a hipossuficiência 

alegada ou efetuar o recolhimento das despesas processuais. ANTE O 

EXPOSTO, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o 

recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do 

CPC. ALTO TAQUARI, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000385-02.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOFIEGO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000385-02.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

ANGELICA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: MARCELO LOFIEGO DA 

SILVA Trata-se de Ação de Execução de Alimentos Gravídicos proposta 

por ANGELICA MARIA DOS SANTOS, em face de MARCELO LOFIEGO DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. O executado, intimado 

pessoalmente para pagamento do débito, apresentou justificativa 

requerendo o parcelamento do débito alimentar, todavia, a exequente não 

aceitou tal proposta e pugnou pela sua prisão civil. À I.D 25054185, o 

Ministério Público pugnou pela decretação da prisão civil do executado, 

bem como a penhora de valores nos sistemas disponíveis ao judiciário. 

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Pois bem, a prisão civil se faz necessária no presente caso. Da análise 

dos autos verifica-se que o executado não vem honrando a obrigação a 

qual lhe é devida. Além do mais, deixou o prazo para pagamento do débito 

e justificativa escoar, justificando que não possui condições em arcar com 

o referido valor executado, na medida em que atravessa uma série de 

dificuldades financeiras e não pagou a pensão porque estava 

desempregado, requerendo o parcelamento do débito. Assim, verificada a 

existência do débito e a ausência do adimplemento, se perfaz a 

segregação civil do devedor de alimentos. Confira-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL E DECRETO PRISIONAL. 

CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO. No caso, o devedor, embora citado, 

deixou de pagar ou justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, razão 

pela qual cabível a decretação de sua prisão civil, concomitantemente ao 

protesto do pronunciamento judicial já ordenado na origem (art. 528, § 3º, 

do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70069472611, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 07/07/2016). Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 528, § 3º e 7º do NCPC, decreto a prisão civil de 

MARCELO LOFIEGO DA SILVA pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se o 

competente mandado de prisão junto ao BNMP. 2.0, incluindo em seu bojo 

o último valor atualizado do débito e a conta para pagamento, caso 

presente nos autos. Se nesta comarca, encaminhe-o ao Oficial de Justiça 

para cumprimento no endereço do executado, caso noutra, oficie-se à 

Delegacia de Polícia Civil da circunscrição do seu último domicílio, 

remetendo-lhes cópia do mandado de prisão civil expedido, solicitando o 

seu devido cumprimento. Em caso de pagamento do débito ou depois do 

decurso do prazo da prisão, que o executado seja posto imediatamente 

em liberdade. ALTO TAQUARI, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000163-97.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SZ AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000163-97.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

BAYER S.A REQUERIDO: SZ AGROPECUARIA LTDA INTIME-SE a parte 

autora, via DJE, para que recolha as custa e taxas judiciais, sob pena de 

devolução da missiva. ALTO TAQUARI, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000173-44.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIALIEJE DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000173-44.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

MARIALIEJE DA CONCEICAO SANTOS REQUERIDO: JOSE APARECIDO 

DOS SANTOS Oficie-se ao Banco SICREDI e Caixa Econômica Federal, 

para que informem possível ativo financeiro em nome da de cujos Jose 

Aparecido dos Santos, inscrito no CPF: 541.978.214-68, encaminhando 

cópia do cartão bancário de I.D 29585060. ALTO TAQUARI, 26 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000509-82.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA POLONI SANCHES OAB - SP170325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BORGES REZENDE JUNIOR OAB - MT5374/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000509-82.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FERTILIZANTES HERINGER S.A. REQUERIDO: VALDIR ANTONIO 

NIEDERMEIER 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, 2 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-12.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

X-LOC LOCACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA TAVARES GOMES DE SOUZA OAB - GO25644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA A. N. GOMES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000201-12.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

X-LOC LOCACOES LTDA - ME EXECUTADO: SILVANA A. N. GOMES - ME 

1) Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 

do NCPC). 2) O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos 

do art. 827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
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integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos 

pela metade. 3) Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de 

sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem, para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830 do Código de Processo Civil. 4) As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5) 

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil. 6) Alternativamente, 

no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor 

total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. 7) Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos, e 

o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o vencimento 

das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o 

imediato reinício dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §

§ 5º e 6º, do NCPC). 8) Por fim, registre-se que, independentemente de 

nova ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for 

o caso, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição 

de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos 

no art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil. 9) Expedida a 

certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. ALTO TAQUARI, 2 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000387-69.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR LUIS RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL GALOTTI REBELO OAB - PI4123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000387-69.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

RUDIMAR LUIS RIGO REQUERIDO: BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI 

Cumpra-se decisão ID 21413980. ALTO TAQUARI, 2 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000465-63.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PRODUTOR RURAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000465-63.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: CASA DO PRODUTOR RURAL LTDA - 

EPP Inicialmente, esclareço que este juízo acompanhava o entendimento 

de que a isenção baseada na Lei Estadual nº 10.138/14 aplicava-se 

somente ao cumprimento de mandados nos processos que envolvessem a 

Fazenda Pública Estadual. Contudo, conforme consulta formalizada junto à 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nº 25/2019, 

para esclarecimento acerca de eventual cobrança de diligência por oficiais 

de justiça no cumprimento de mandados emanados de processos em que 

possam ser parte a Fazenda Pública, o Corregedor-Geral da Justiça 

proferiu a decisão dada nos autos CIA nº 0001807-14.2019.8.11.0000, 

informando que a VIPAE – Verba Indenizatória por Atividade Externa, deve 

embarcar as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos em 

que envolvam a Fazenda Pública. Assim, cumpra-se 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 ao juízo 

deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 2 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000093-17.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAMIRO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO BRASIL LANG OAB - MT25391/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000093-17.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REU: JOSE RAMIRO DA SILVA 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas. Com as especificações das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. ALTO TAQUARI, 2 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-24.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA BARBOSA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000487-24.2019.8.11.0092. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: NILCEIA BARBOSA DIAS 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco 

Bradesco S/A em face de Nilceia Barbosa Dias Mattos, todos devidamente 

qualificados. Conforme I.D 24634759, as partes entabularam acordo, 

requerendo a extinção do presente feito. Assim, homologo, por sentença, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, ficando, por consequência, extinta a execução, nos 

termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, com 

base no §3º do artigo 90 do NCPC. Honorários na forma do acordo. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.I. ALTO TAQUARI, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-97.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO PEREIRA FALEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000896-97.2019.8.11.0092. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MURILLO 

PEREIRA FALEIRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NU PAGAMENTOS S.A. 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir. ALTO 

TAQUARI, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32996 Nr: 619-79.2006.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Aparecido Domingues Sutil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Código: 32996

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a sessão de 

julgamento para o dia 19/08/2020 às 10h00, mantendo inalteradas as 

demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Comarca de Araputanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-87.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000168-87.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:DOMINGOS 

PEIXOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-72.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000169-72.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:MARIA 

DEOLINDA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-57.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PEREIRA CASIMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000170-57.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JOILSON 

PEREIRA CASIMIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-18.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT13077/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000160-18.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDIMILSON LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/2009, art. 27 c/c Lei n. 9.099/1995 

e NCPC - cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, 

razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum 

proferido pelo Conselho/Turma Recursal – Lei n. 9.099/1995, art. 46 -, 

assim como DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – 

caso existente(s) -, uma vez que necessária a iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO que, atendido o necessário e 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 28 de fevereiro de 2020 - 16:16:35. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-39.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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ELTON APARECIDO LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000846-39.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ELTON APARECIDO LEMOS 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E 

DANOS MORAIS proposta por ELTON APARECIDO LEMOS DA SILVA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. 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. 

Rejeito a preliminar de perda do objeto, haja vista que a presente ação foi 

proposta antes da alegada retirada da negativação. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não 

é documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, haja vista não possuir débito 

junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos. A reclamada não anexou contrato, gravação ou 

qualquer documento capaz de comprovar a existência ou origem do 

débito, sendo a contestação estéril de prova, anexando apenas 

documentos produzidos unilateralmente. Restando caracterizada a falha e 

a abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei  n°  9.099/95.Ais i  Anne L ima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 
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I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-39.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON APARECIDO LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000846-39.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ELTON APARECIDO LEMOS 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E 

DANOS MORAIS proposta por ELTON APARECIDO LEMOS DA SILVA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. 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. 

Rejeito a preliminar de perda do objeto, haja vista que a presente ação foi 

proposta antes da alegada retirada da negativação. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não 

é documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, haja vista não possuir débito 

junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos. A reclamada não anexou contrato, gravação ou 

qualquer documento capaz de comprovar a existência ou origem do 

débito, sendo a contestação estéril de prova, anexando apenas 

documentos produzidos unilateralmente. Restando caracterizada a falha e 

a abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei  n°  9.099/95.Ais i  Anne L ima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 
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HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-98.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000122-98.2020.8.11.0038 REQUERENTE: VALDERSON GOMES DE 

SOUZA REU: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 

300 e ss. -, tendo como parte autora VALDERSON GOMES DE SOUZA e 

adversa VIVO S.A., em que, entre outros, aquela requer in initio litis e 

inaudita altera parte “(…) determinar a empresa reclamada que 

restabeleça todos os serviços na linha telefônica pré-paga nº 

65-99900-3002 de propriedade do reclamante há quase 10 (Dez) anos 

ininterruptos, consistente em fazer e receber ligações e mensagens de 

textos, fixando-se valor de dia multa para caso de descumprimento de 

ordem judicial”. Narra que: “ (…) 01- O requerente exerce a atividade 

profissional de vendedor autônomo, feirante, junto à Feira Pública 

Municipal de Araputanga-MT e de toda a região, na venda de Café Torrado 

em Grãos e também moído, isso há mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, 

possuindo clientela fixa, dada a qualidade do produto que comercializa, 

sendo inclusive, procurado fora dos dias de feira através de seu telefone 

celular, para realizar entregas, vendas. 02- Assim, o ora postulante 

adquiriu um aparelho de telefone celular, com linha nº 65-99900-3002 da 

empresa reclamada pelo sistema “Pré-Pago”, onde coloca crédito 

semanalmente em sua linha telefônica, fazendo e recebendo chamadas, 

além de enviar e receber mensagens de texto, utilizadas para o seu 

negócio comercial, salientando que seu aparelho de celular é do “modo 

antigo”, ou seja, não se trata de smartphone, conforme se denota da 

inclusa foto do aparelho. 03- Cumpre salientar de que referido número de 

telefone o ora reclamante já o possui há quase 10 (dez) anos, sendo este 

número de telefone conhecido por toda a sua clientela, além do que este 

sempre honrou com os seus compromissos livremente pactuados, sendo 

por isso respeitado por todos que o conhecem. 04- Entretanto Excelência, 

no último dia 12 de fevereiro de 2.020, após o término da feira em 

Araputanga-MT, este procurou pelo estabelecimento comercial 

denominado Psiu Hotel e lá colocou a título de crédito em sua linha 

telefônica a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), comprovante em 

anexo, para ser utilizado em suas ligações e chamadas de texto, mas, 

quando fora realizar uma chamada, recebeu a mensagem de que não 

possuía crédito. 05- Surpreso com tal acontecimento, e, ante a 

necessidade de se realizar uma ligação, este dirigiu-se até o Auto Posto 

Portal da Amazônia, e lá colocou mais R$ 12,00 (Doze Reais), em crédito 

em sua linha telefônica 65-99900-3002, comprovante em anexo, e tentada 

nova ligação, recebeu a mesma mensagem de inexistência de saldo, 

crédito. 06- Acreditando que tais créditos poderiam “cair” em seguida, este 

conseguiu emprestado o telefone de um amigo e realizou sua chamada, 

mas, no dia seguinte, qual seja, no dia 13 de fevereiro de 2.020, logo pela 

manhã, quando foi utilizar seu telefone pode observar de que não possuía 

crédito em sua linha telefônica, o que o levou a entrar em contato com a 

empresa reclamada através de seu número de atendimento ao público, 

qual seja, *8486. 07- Culto Magistrado !!! Fato surpresa, o ora reclamante 

fora informado de que sua linha telefônica estava bloqueada para realizar 

e receber chamadas bem como mensagens de textos, e indagado o motivo 

de tal bloqueio, de modo desrespeitoso o atendente de nome “Adriano” 

disse que o reclamante havia sido excluído por não manter postura no 

envio de mensagens de vídeos e conversas em redes sociais, e, mesmo o 

reclamante argumentando de que seu aparelho de telefone não era tipo 

“smartphone” de nada adiantou. 08- Fora ainda informado Excelência, de 

que dentro do prazo de 30 (trinta) dias a linha telefônica do reclamante 

seria/será cancelada, onde argumentando de que precisa deste número 

de telefone pois conhecido por todos os seus clientes, recebeu a título de 

resposta um singelo “o problema é só seu, se vire”, causando grande 

transtorno psicológico na pessoa do reclamante, pois, seu número de 

telefone é conhecido por todos os seus amigos e clientes, clientes estes 

indispensáveis a manutenção do negócio do autor/reclamante. 09- Cumpre 

salientar ainda de que o reclamante disse que iria levar a empresa 

reclamada a justiça, e em seu singelo linguajar, pois, simples e humilde, 

disse que levaria a empresa ao “pau/justiça”, tendo sido dito pelo 

atendente “ADRIANO” de que era melhor colocar numa “árvore bem alta”, 

pois a VIVO já está acostumada a ser levada ao “pau” e que o reclamante 

“se dane”, tendo tal chamada originada o protocolo de nº 

20206393394128, a qual pede-se desde já a intimação da empresa 

reclamada para fornecer o áudio deste protocolo, onde restará provado 

incontestemente a inabilidade, a ofensa e a falta de educação do 

atendente “ADRIANO”, funcionário da empresa reclamada, restando mais 

do que provado a prática de ato ilícito e o dever a reparar o reclamante. 

10- Assim Excelência, por necessitar do referido número de linha 

telefônica, pois, conhecido por seus clientes e amigos, e não tendo 

resolvido tal problema de bloqueio indevido em sua linha telefônica, é que o 

ora postulante vem buscar socorro ao Judiciário, pugnando desde já pelo 

recebimento desta lide em todos os seus termos, processamento e 

procedência, para ver resguardado o seu direito enquanto consumidor, o 

que se requer desde já.(...)”. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. O Enunciado n. 26 do FONAJE, 

com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos 

da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris - NÃO está 

configurada, pois a parte autora/requerente faz a narrativa dos 

atendimentos e supostos vícios/falhas na prestação dos serviços pela 

operadora de telefonia móvel, contudo não localizei a juntada de 

documento algum que demonstre a titularidade do número mencionado 

como sendo da parte autora/requerente, havendo a necessidade de 

prévia manifestação da operadora de telefonia móvel para 

esclarecimentos sobre os fatos narrados. Ademais, AUSENTE o periculum 

in mora, uma vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da 

audiência de conciliação futura, momento em que as partes serão 

informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será 

buscada, sempre que possível – Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, a 

possibilidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução 

conjunta. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 
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urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, falta de demonstração 

dos resultados negativos que podem advir da não concessão, sendo 

possível aguardar a cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, 

realização da audiência de conciliação e, caso não solucionado 

diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição exauriente. Com 

essas razões e porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. 

Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA 

ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista 

para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, 

bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, 

art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no 

art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 17 de fevereiro de 2020 - 

13:45:23. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-31.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARTINS NOGUEIRA (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:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000120-31.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARILENE MARTINS 

NOGUEIRA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 

300 e ss. -, tendo como partes MARILENE MARTINS NOGUEIRA e GAZIN 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., em 

que, entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte que seja 

determinado à “(...) reclamada a imediata substituição do fogão vendido e 

com defeito que o torna impróprio ao seu uso, por outro fogão da mesma 

marca e modelo, também novo, fixando-se valor de multa diária para caso 

de descumprimento de ordem judicial, porquanto trata-se de 

eletrodoméstico de primeira necessidade na residência da reclamante 

(...)”. Narra que “(...) procurou pela loja requerida, em sua filial em 

Araputanga-MT, onde adquiriu um fogão DAKO 05 bocas, Supreme Glass 

pelo preço de R$ 1.429,00 (hum mil, quatrocentos e vinte e nove reais), em 

data de 28 de dezembro de 2.019, conforme se depreende da inclusa nota 

fiscal de compra e venda (...)”. Contudo, o “(...) fogão fora entregue na 

residência da ora postulante na segunda quinzena de janeiro de 2.020 e 

quando a ora postulante fora preparar o fogão para ser utilizado, retirando 

os suportes em isopor e adesivos de publicidade da marca, pode observar 

que a tampa do forno estava solta, ou melhor, com “garra de aperto” 

quebrada, e por ser final de semana, logo na segunda feita próxima, qual 

seja, dia 20 de janeiro de 2.020 já entrou em contato com o vendedor que 

lhe atendeu, via telefone e também pelo WhatsApp, conforme relato de 

conversas em anexo, já dando início ao procedimento de troca do fogão 

(...)”. Ademais, “(...) o vendedor acionou o serviço de reparos da empresa 

fabricante e da própria empresa revendedora e ora reclamada, quando 

então esteve em sua residência na semana passada um técnico oriundo 

de oficina autorizada de Mirassol D´Oeste-MT que analisou o defeito no 

fogão “novo” adquirido pela reclamante e disse que em prazo de até 45 

(quarenta e cinco) dias, iria solicitar o envio de nova tampa para o forno e 

de que durante todo este período não se deveria utilizar do fogão, sob 

pena de perder-se a garantia do produto (...)”. Juntou documentos. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Aparentemente caracterizada a advocacia pro bono, que consiste na 

prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de 

instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre 

que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de 

profissional, ou exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, 

não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, 

contratar advogado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de nomeação 

do(a) advogado(a)/patrono(a) como dativo e para receber honorários 

pagos/adimplidos pelo Estado, uma vez que diretamente constituído(a) pela 

parte. Outrossim, não é possível à parte escolher o(a) profissional e 

transferir ao Poder Público o ônus quando há prévia necessidade de 

busca/procura da Defensoria Pública e, onde inexistente, utilizar-se de 

profissional indicado/nomeado em substituição e entre os 

inscritos/cadastrados, respeitado, dentro do possível, um sistema de 

rodízio sequenciado - artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em 

atendimento ao disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da 

Nomeação de Defensor Dativo. Ademais, advirto que a advocacia pro 

bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem 

beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de 

publicidade para captação de clientela, permitida apenas a divulgação 

institucional e genérica da atividade, assim como que no exercício dessa 

advocacia, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de 

forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu 

patrocínio - Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil –OAB, art. 30, §§. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. O Enunciado n. 26 do FONAJE, 

com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos 

da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 
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o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis respondem solidariamente pelos pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 

destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro 

da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, fazendo o uso 

imediato dessa alternativa quando se tratar de produto essencial - – Lei n. 

8.078/1990, art. 18, caput, I e §§ 1º e 3º. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris - está configurada 

uma vez que fez a prova da aquisição do produto - fogão DAKO 5 (cinco) 

bocas, Supreme Glass -, junto à comerciante reclamada – fornecedora 

que responde solidariamente -, da aparente existência de vício decorrente 

da fabricação – gancho da porta do forno - e da 

comunicação/cientificação desse, cuja essencialidade desse tipo de 

produto – fogão -, mormente quanto novo e sequer utilizado pela 

consumidora em decorrência da impossibilidade demonstrada, possível 

exigir a imediata substituição por outro – Lei n. 8.078/1990, art. 18, caput, I 

e §§ 1º e 3º. O periculum in mora, uma vez que a ausência dessa troca 

imediata de produto essencial resulta em perigo de dano à consumidora 

reclamante, quem fica impedida/impossibilitada de se utilizar do fogão novo 

adquirido por ela, isso em decorrência desse vício do produto durável. Os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Com essas razões e porque presentes os 

requisitos do NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para DETERMINAR a substituição do 

produto - fogão DAKO 5 (cinco) bocas, Supreme Glass – por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso, fazendo-o no prazo de 5 

(cinco) dias úteis da cientificação/intimação, sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária fixada em R$. 50,00 (cinquenta reais), até o 

limite de R$. 10.000,00 (dez mil reais), cuja cientificação/intimação deverá 

se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia 

intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a 

cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer”. Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista 

para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, 

bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, 

art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no 

art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 17 de fevereiro de 2020 - 

09:46:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-46.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000119-46.2020.8.11.0038 REQUERENTE: VILMA MARIA DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO PAN Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 

300 e ss. -, tendo como partes VILMA MARIA DE PAULA e BANCO PAN 

S.A., em que, entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte 

que seja determinado a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos 

de crédito/banco de dados, que afirma inscrito/mantido indevidamente pela 

parte adversa. Narra que “a autora jamais teve conta na referida 

instituição financeira, nunca foi cliente do Banco requerido, assim como 

jamais realizou qualquer negociação ou compra onde a requerida foi 

intermediária, sendo que a mesma incluiu seu nome no cadastro de 

inadimplente indevidamente, já que não possui qualquer relação comercial, 

jurídica ou outra que seja com a requerida”. É necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

pois do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o 

nome, a qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, 

de forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a 

tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, 

portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. A verossimilhança/elementos que 
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evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris - está configurada 

pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e 

reconhecimento do indevido lançamento do nome da parte nos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito/banco de dados ou cartório 

de protesto. O periculum in mora, uma vez que o mencionado 

registro/restrição já vem causando prejuízos e caso não seja excluído in 

initio litis e inaudita altera parte certamente causará outros de difícil 

reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. A parte 

autora/reclamante nega a contratação/celebração de negócio jurídico com 

a adversa. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória 

de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas 

até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e 

eventual instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - NCPC, art. 

300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir seus regulares 

efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os 

encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que nas ações que 

versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em 

cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, 

que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a providência por 

esponte própria e comunique nos autos do processo. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para DETERMINAR que 

seja excluído o nome da parte reclamante dos registros/banco de dados 

de(a) SERASA EXPERIAN e relacionado ao débito lançado pela parte 

adversa e objeto da ação. REGISTRO(S) DE SERASA -------------------------

------------------ * CREDOR: BANCO PAN S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN TELEFONE: 0 4002-1687 DATA VENCIMENTO: 07/11/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 311854915-7 037 VALOR: 1.971,72 DATA 

INCLUSAO: 30/12/2019 OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) 

pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, fazendo-o através do sistema 

SERASAJUD na hipótese de envolver a SERASA EXPERIAN. Caso ainda 

não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) 

requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) 

intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, 

art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no 

art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 14 de fevereiro de 2020 - 

11:17:49. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-61.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000118-61.2020.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANA BORGES MARIA 

REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - 

com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

– NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes ADRIANA BORGES MARIA e 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., em que, entre outros, aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte que seja determinado a exclusão do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito/banco de dados, que afirma 

inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa. Narra que “em meados 

de dezembro de 2019, ininterruptamente começou a receber de ligações 

da reclamada, sendo informada que a mesma deveria pagar suas dívidas. 

Sem entender o ocorrido, sempre negou qualquer relação com a mesma, 

bem como a inexistência de qualquer débito”, assim como que “Não 

satisfeita, a reclamada de forma incisiva e intimidadora, começou a enviar 

SMS para a autora, perturbando sua paz, com ligações e mensagens de 

uma dívida inexistente. Por algumas vezes a Autora até entrou em contato 

para informar que não possui qualquer relação/vínculo com a empresa 

fornecedora, contudo, sempre foi tratada com desprezo e ironias”. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 

objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que a Lei n. 

8.078/90, art. 17, equipara à condição de consumidor todas as pessoas 

que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de 

produto ou serviço. Toda e qualquer vítima de acidente de consumo 

equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida pela Lei n. 

8.078/90. Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, terceiros 

que, embora não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, 

são atingidos pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço. O 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 

300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos 

fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado 

– fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – 

periculum in mora. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de 
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concessão. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade 

da declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito/banco de dados ou cartório de protesto. O periculum 

in mora, uma vez que o mencionado registro/restrição já vem causando 

prejuízos e caso não seja excluído in initio litis e inaudita altera parte 

certamente causará outros de difícil reparação, resultando na hipótese 

legal de perigo de dano. A parte autora/reclamante nega a 

contratação/celebração de negócio jurídico com a adversa. Os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar 

subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - NCPC, art. 300, § 3º - e até por 

ocasião do julgamento final do mérito poderá ser revogada a decisão e a 

constrição/anotação a produzir seus regulares efeitos sem qualquer 

prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os encargos decorrentes da 

mora. Ademais, esclareço que nas ações que versem sobre 

cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo e 

de outras situações similares de cumprimento de obrigações de fazer 

fungíveis, a tutela específica e a sentença serão efetivadas através de 

simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo 

arquivo dos dados indicado pela parte autora na petição inicial ou pedido 

avulso. Providência essa que não impede a parte adversa, quando 

cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, que haja no 

sentido de determinar extrajudicialmente a providência por esponte própria 

e comunique nos autos do processo. Com essas razões e porque 

presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para DETERMINAR que 

seja excluído o nome da parte reclamante dos registros/banco de dados 

de(a) SERASA EXPERIAN e relacionado ao débito lançado pela parte 

adversa e objeto da ação. CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -

------------------------------------------ REGISTRO(S) DE SERASA --------------

----------------------------- * CREDOR: CASAS BAHIA ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN TELEFONE: 11 4004-0199 DATA VENCIMENTO: 01/12/2019 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 21184100309151 VALOR: 4.394,70 

DATA INCLUSAO: 04/02/2020 * CREDOR: CASAS BAHIA ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN TELEFONE: 11 4004-0199 DATA VENCIMENTO: 

01/12/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 21184100309160 VALOR: 

2.731,50 DATA INCLUSAO: 04/02/2020 OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) 

responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, fazendo-o através 

do sistema SERASAJUD na hipótese de envolver a SERASA EXPERIAN. 

Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA 

ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista 

para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, 

bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, 

art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no 

art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 14 de fevereiro de 2020 - 

11:10:37. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-91.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000116-91.2020.8.11.0038 REQUERENTE: GUSTAVO CARVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - 

com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

– NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes GUSTAVO CARVALHO DA 

SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, entre outros, aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte que seja determinado a exclusão do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito/banco de dados, que afirma 

inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. O 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 

300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos 

fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado 

– fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – 

periculum in mora. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de 

concessão. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – embora eventualmente estivesse 

configurada quando do ajuizamento da ação, não mais ocorre atualmente, 

uma vez que a pesquisa realizada pelo subscrevente retornou com a 

informação de que não mantido/existente o lançamento do nome da parte 

nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de 

protesto, o que, igualmente, afasta o periculum in mora e a necessidade de 

deferimento desse pedido, uma vez que não há perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo em aguardar a cientificação da parte adversa e 
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a realização da audiência de conciliação futura, momento em que as 

partes serão informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, 

a qual será buscada, sempre que possível – Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, a 

possibilidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução 

conjunta. Não bastasse isso, há inscrições/negativações outras – extrato 

anexo. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência liminar não subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente, porque não há atual 

manutenção do nome da parte. Com essas razões e porque ausentes os 

requisitos do NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para determinar que seja excluído o 

nome dos registros/banco de dados, pois não verificada a manutenção 

atual. Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista 

para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, 

bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, 

art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no 

art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 14 de fevereiro de 2020 - 

10:34:31. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-48.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CEZAR SILVA SANTOS (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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000298-48.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RUBENS CEZAR SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes RUBENS CEZAR SILVA 

SANTOS e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento forçado do débito à credora, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida, ainda que através da constrição de seus 

bens, faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, 

expeça o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário 

– NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020 - 21:33:53. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-48.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CEZAR SILVA SANTOS (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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000298-48.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RUBENS CEZAR SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes RUBENS CEZAR SILVA 

SANTOS e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento forçado do débito à credora, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 
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diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida, ainda que através da constrição de seus 

bens, faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, 

expeça o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário 

– NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020 - 21:33:53. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000804-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR COSMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000804-26.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: NAIR COSMO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Considerando a gravidade da doente acometida pelo requerente, 

tal como consta do atestado médico, INTIME-SE o autor, por meio de seu 

patrono, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, TORNEM-ME os autos conclusos. Intime-se e se cumpra. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-68.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000398-68.2020.8.11.0026. AUTOR(A): 

JAILTON MENDES DE SOUZA REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição, com pedido de Tutela de Evidência, ajuizada por 

Jailton Mendes de Souza contra Mato Grosso Previdência - MTPREV, 

ambos qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, 

a concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário 

pleiteado. Sustenta que se filiou ao Regime Geral de Previdência Social em 

março de 1974, que atualmente encontra-se com 69 anos de idade, 

contudo, em outubro de 2018, ao dar entrada em sua aposentadoria junto 

à autarquia Mato Grosso Previdência, teve seu pedido negado sob a 

alegação de falta de tempo de contribuição em período suficiente para a 

concessão do benefício. Assevera que na oportunidade foram 

apresentados cálculos pela própria autarquia onde reconhece que a parte 

autora faria jus a aposentadoria a partir do dia 07.12.2019, no entanto, por 

ato arbitrário da autarquia Mato Grosso Previdência, que criaregra a seu 

bel prazer, encontra-se impossibilitada de formular agendamento para 

requerer o seu benefício administrativamente, razão pela qual requerer 

liminarmente a concessão de sua aposentadoria por Tempo de 

Contribuição desde 07.12.2019. É o relatório. Decido. 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. Como 

visto, pretende a parte autora, a antecipação de tutela de evidência para a 

concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, vez 

que preenche os requisitos exigidos. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos 

ensejadores da tutela pretendida não se encontram presentes. Destaco 

que, não obstante haja indícios do alegado preenchimento dos requisitos 

para a concessão do direito perquirido, lado outro, não há qualquer prova 

de que a autarquia tenha se negado na implantação do benefício, nem 

mesmo provas de sua impossibilidade de formular o referido pedido na via 

administrativa, não estando caracterizado, até o presente momento, lesão 

ou ameaça ao direito. Ademais, em se tratando de pretensão voltada a 

questionar decisão de autarquia de natureza especial, que a toda 

evidencia possui presunção de veracidade que não autoriza a 

desconsideração pelas simples alegações autoral, entendo prudente 

oportunizar o contraditório, especialmente porque no caso em tela não há 

qualquer prova de resistência da autarquia à pretensão do autor. Assim, 

ausente a prova inequívoca do direito suscitado, ao menos nesta fase 

cognitiva perfunctória, haja vista a necessidade de dilação probatória, 

nesta quadra processual não há como acolher o pedido de tutela 

antecipada. Cumpre assinalar que o prévio requerimento administrativo é 

essencial à propositura de ação desta natureza, pois é a forma de 

demonstrar que, antes de buscar a tutela jurisdicional, a parte interessada 

efetivamente tentou obter o benefício na esfera administrativa, instância 

primeira e natural à qual, necessariamente, devem as partes recorrerem 

antes de buscar o Poder Judiciário, o qual, de regra, age somente diante 

de uma pretensão resistida. Pontuo que não se está a exigir o 

esgotamento da via administrativa, mas a apresentação do pedido a quem 

tem atribuição de conceder o benefício ou a impossibilidade de formulá-lo 

por culpa exclusiva da autarquia, razão pela qual, ausente a prova de 

pretensão resistida ou cerceamento ao direito do autor, o indeferimento é 

medida que se impõe, sem prejuízo de melhor análise na fase probatória, 

onde a parte autora poderá amealhar provas de suas alegações iniciais a 

justificar o ajuizamento da presente demanda, sob pena de julgamento 

improcedente do feito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação. CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 
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seguintes do Código de Processo Civil. Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. 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: 1000007-50.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SARDI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000007-50.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 2.478,25 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IRENE SARDI VIEIRA 

Endereço: sitio Estrela da Manhã, sn, zona rural, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): IRENE SARDI VIEIRA 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 Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 20/02/2019 Hora: 12:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 22 de janeiro 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: 1000007-50.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SARDI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1000007-50.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

2.478,25 POLO ATIVO: Nome: IRENE SARDI VIEIRA Endereço: sitio Estrela 

da Manhã, sn, zona rural, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores elaborados pela Contadoria do Juízo, valendo o silêncio como 

concordância. ARENÁPOLIS, 3 de março 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: 1000007-50.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SARDI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1000007-50.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

2.478,25 POLO ATIVO: Nome: IRENE SARDI VIEIRA Endereço: sitio Estrela 

da Manhã, sn, zona rural, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores elaborados pela Contadoria do Juízo, valendo o silêncio como 

concordância. ARENÁPOLIS, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-74.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010004-74.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, acerca da r. sentença proferida nos autos do processo 

supra identificado, em trâmite neste juizado. Arenápolis, 29/09/2017 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-74.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

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

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010004-74.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, acerca da r. sentença proferida nos autos do processo supra 

identificado, em trâmite neste juizado. Arenápolis, 29/09/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-74.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-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. 8010004-74.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

25.234,78 POLO ATIVO: Nome: YAGO SOUZA DOS SANTOS Endereço: 

Rua D, 04, QUADRA 05, CASA 04, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, Cidade Moções, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: []->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores elaborados pela Contadoria 

do Juízo. ARENÁPOLIS, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-74.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-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. 8010004-74.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

25.234,78 POLO ATIVO: Nome: YAGO SOUZA DOS SANTOS Endereço: 

Rua D, 04, QUADRA 05, CASA 04, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, Cidade Moções, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: []->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores elaborados pela Contadoria 

do Juízo. ARENÁPOLIS, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiç

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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. 1000122-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: JORGE SEBASTIAO DE MORAIS Endereço: 

Oscar Josetti de Barros, SN, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores elaborados pela Contadoria 

do Juízo, valendo o silêncio como concordância. ARENÁPOLIS, 3 de março 

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: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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. 1000122-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: JORGE SEBASTIAO DE MORAIS Endereço: 

Oscar Josetti de Barros, SN, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores elaborados pela Contadoria 

do Juízo, valendo o silêncio como concordância. ARENÁPOLIS, 3 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010210-93.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 401 de 557



Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE SOUSA CHAVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010210-93.2012.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.000,00 POLO ATIVO: Nome: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME Endereço: 

Rua Gonçalves Ledo, 1466, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA DE SOUSA CHAVES Endereço: 

Rua Presidente Dutra, s/nº, Novo Horizonte, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

ARENÁPOLIS, 3 de março 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: 1000394-65.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO HERNANDES JUNIOR (REQUERIDO)

MARLENE REIS (REQUERIDO)

VANDERLEY DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000394-65.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.758,08 POLO ATIVO: Nome: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA 

Endereço: AV. PREFEITO CAIO, 179, ESCRITÓRIO, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: GENIVALDO 

HERNANDES JUNIOR Endereço: RUA HIGINO DE SOUZA, 630, CASA, SÃO 

MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: VANDERLEY DA 

SILVA FERREIRA Endereço: RUA HIGINO DE SOUZA, 630, SÃO MATEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: MARLENE REIS Endereço: 

desconhecido ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->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, 3 de março 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: 1000902-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000902-11.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO Endereço: Rua 

Pedro Nunes Barroso, 647-E, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA Endereço: rodovia Regis Bittencourt , km 437, km 437, 

andar 2 mezanino, Ribeirão Vermelho, REGISTRO - SP - CEP: 11900-000 

Senhor(a): SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO 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: 

11/12/2019 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 2 de 

outubro 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: 1000902-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000902-11.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

7.600,00 POLO ATIVO: Nome: SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO 

NASCIMENTO Endereço: Rua Pedro Nunes Barroso, 647-E, Bela Vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Endereço: rodovia Regis 

Bittencourt , km 437, km 437, andar 2 mezanino, Ribeirão Vermelho, 

REGISTRO - SP - CEP: 11900-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 1000902-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))
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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. 1000902-11.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

7.600,00 POLO ATIVO: Nome: SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO 

NASCIMENTO Endereço: Rua Pedro Nunes Barroso, 647-E, Bela Vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Endereço: rodovia Regis 

Bittencourt , km 437, km 437, andar 2 mezanino, Ribeirão Vermelho, 

REGISTRO - SP - CEP: 11900-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 8010127-38.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ERMITA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISANETE PINTO DE SOUZA (REQUERIDO)

ALAIR PEDROSA AVILA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010127-38.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 24.500,00 

ESPÉCIE: [CORRETAGEM, INADIMPLEMENTO, Ato / Negócio Jurídico]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: AGNALDO ERMITA DE SOUZA Endereço: Rua APARICIO SOARES 

DOS SANTOS, 0, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: 

LUIZ ROSA DA SILVA Endereço: Rua SAO JUDAS TADEU, 390, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LISANETE PINTO DE SOUZA Endereço: Rua GONÇALVES LEDO, 919, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: ALAIR PEDROSA 

AVILA Endereço: Rua GONCALVES LEDO, 919, PROXIMO AUTO PECAS 

JABURU, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): 

AGNALDO ERMITA DE SOUZA e LUIZ ROSA DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 08/05/2019 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 28 de fevereiro 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: 1000748-90.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (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. 1000748-90.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.031,12 POLO ATIVO: Nome: PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI 

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1313, E, JARDIM PRIMAVERA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ABRIL 

COMUNICACOES S.A. Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2830, 

LOJA 06, FLORESTA, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90230-010 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->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, 3 de março 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: 1000748-90.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (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. 1000748-90.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.031,12 POLO ATIVO: Nome: PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI 

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1313, E, JARDIM PRIMAVERA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ABRIL 

COMUNICACOES S.A. Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2830, 

LOJA 06, FLORESTA, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90230-010 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->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, 3 de março 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: 1000550-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DE JESUS PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000550-87.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 1.556,62 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GLORIA DE JESUS 

PEREIRA SANTANA Endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, n. 640, VILA 

NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, RUA SEIS/EDIFICIO MARECHAL RONDON, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 

Nome: DETRAN MT Endereço: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 Senhor(a): GLORIA DE JESUS PEREIRA 

SANTANA 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, bem como ciência do indeferimento 

da tutela de urgência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 

de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 Hora: 08:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 14 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça o 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: 1000550-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DE JESUS PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-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. 1000550-87.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.556,62 POLO ATIVO: Nome: GLORIA DE JESUS PEREIRA SANTANA 

Endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, n. 640, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, RUA 

SEIS/EDIFICIO MARECHAL RONDON, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Nome: DETRAN MT Endereço: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, AVENIDA DOUTOR HÉLIO 

RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->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, 3 de março 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: 1000550-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DE JESUS PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-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. 1000550-87.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.556,62 POLO ATIVO: Nome: GLORIA DE JESUS PEREIRA SANTANA 

Endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, n. 640, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 Nome: DETRAN MT Endereço: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO 1000, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->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, 3 de março 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: 1000415-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000415-75.2018.8.11.0026 Valor da causa: $7,581.74 

ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: avenida prefeito caio, 

144, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: WILLIAN ANDRADE DA SILVA Endereço: Rua Pedro Nunes 

Barroso, 1096 e, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

Senhor(a): R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 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 Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 5 de novembro de 2018. (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 
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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: 1000415-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000415-75.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

7.581,74 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: avenida prefeito caio, 144, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: WILLIAN ANDRADE DA SILVA 

Endereço: Rua Pedro Nunes Barroso, 1096 e, bela vista, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Nota Promissória, Correção Monetária]

->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, 3 de março 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: 1000012-72.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-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. 1000012-72.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

9.467,06 POLO ATIVO: Nome: APARECIDO LOPES PEREIRA Endereço: RUI 

BARBOSA, 03, LEMES SERV CONTABEIS, CENTRO, DOM AQUINO - MT - 

CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: Nome: F. C. BARROS - COMERCIO E 

SERVICOS - ME Endereço: AVENIDA DA FEB, 2222, Loja 15, Shopping 

Formula (LOT CERRADOS), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-865 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000258-68.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TANGARA DA SERRA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000258-68.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: NAIANA ALVES MARTINS Endereço: Rua Roosevelt 

Marques Teixeira, Bairro Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARA DA SERRA LTDA - ME Endereço: Rua DEPUTADO HITLER 

SANSAO, 1038-W, bairro JARDIM DO LAGO, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78300-000 Senhor(a): NAIANA ALVES MARTINS 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, BEM COMO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 10/07/2019 Hora: 15:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 9 de maio de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000258-68.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TANGARA DA SERRA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/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. 1000258-68.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: NAIANA ALVES MARTINS Endereço: Rua 

Roosevelt Marques Teixeira, Bairro Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO 

SUPERIOR DE TANGARA DA SERRA LTDA - ME Endereço: Rua 

DEPUTADO HITLER SANSAO, 1038-W, bairro JARDIM DO LAGO, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: [Estabelecimentos 

de Ensino, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 
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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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000258-68.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TANGARA DA SERRA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/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. 1000258-68.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: NAIANA ALVES MARTINS Endereço: Rua 

Roosevelt Marques Teixeira, Bairro Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO 

SUPERIOR DE TANGARA DA SERRA LTDA - ME Endereço: Rua 

DEPUTADO HITLER SANSAO, 1038-W, bairro JARDIM DO LAGO, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: [Estabelecimentos 

de Ensino, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) 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, 3 de março 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: 1000214-20.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000214-20.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/11/2017 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/10/2017 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-20.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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. 1000214-20.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: HUR CARLOS SANTOS FRANCA 

Endereço: AV PREFEITO CAIO, 03, EDIFICIO CLANEL, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: R. J. 

SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, SN, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->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, 3 de março 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: 1000214-20.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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. 1000214-20.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: HUR CARLOS SANTOS FRANCA 

Endereço: AV PREFEITO CAIO, 03, EDIFICIO CLANEL, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: R. J. 

SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, SN, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CERÂMICA SANTO ANTONIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARENÁPOLIS , 1 de agosto de 2017. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para, em prazo não superior a 05 

(cinco) dias, juntar aos autos o endereço atualizado do reclamado, vez 

que o informado na inicial é discrepante do noticiado no AR constante no 

ID 9116234. Nº DO PROCESSO: 1000051-40.2017.8.11.0026 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.800,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Advogado do(a) REQUERENTE: ISABELLA AMARAL 

FERREIRA - MT22786/O OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARENÁPOLIS RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA 

NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 (65) 33431518

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERÂMICA SANTO ANTONIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/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. 1000051-40.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.800,00 POLO ATIVO: Nome: AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS 

Endereço: Rua dos Pinheiros, 1235W, Colina 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 POLO PASSIVO: Nome: CERÂMICA SANTO ANTONIO 

Endereço: RUA DOS PINHEIROS, BOLIVIA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 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, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERÂMICA SANTO ANTONIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/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. 1000051-40.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.800,00 POLO ATIVO: Nome: AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS 

Endereço: Rua dos Pinheiros, 1235W, Colina 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 POLO PASSIVO: Nome: CERÂMICA SANTO ANTONIO 

Endereço: RUA DOS PINHEIROS, BOLIVIA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 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, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000078-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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. 1000078-86.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.296,92 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: 

RUA CONDE MAURÍCIO DE NASSAU, MORADA DOS NOBRES, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78068-010 EXECUTADO: JUSCILENE PEREIRA DA SILVA 

Endereço: rua sao sefe, sn, indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) 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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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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: 1000078-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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. 1000078-86.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.296,92 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: 

RUA CONDE MAURÍCIO DE NASSAU, MORADA DOS NOBRES, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78068-010 EXECUTADO: JUSCILENE PEREIRA DA SILVA 

Endereço: rua sao sefe, sn, indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) 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, 3 de março 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: 8010204-86.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-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. 8010204-86.2012.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

24.880,00 POLO ATIVO: Nome: DILEUZA SILVA SOUZA Endereço: Rua 

GLICERIO MARTINS PINTO, 721, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - ME Endereço: Rua COMANDANTE COSTA, 1785, - DE 1773/1774 A 

2175/2176, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-200 ESPÉCIE: [Liquidação / 

Cumprimento / Execução]->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, 3 de março 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: 8010204-86.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-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. 8010204-86.2012.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

24.880,00 POLO ATIVO: Nome: DILEUZA SILVA SOUZA Endereço: Rua 

GLICERIO MARTINS PINTO, 721, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - ME Endereço: Rua COMANDANTE COSTA, 1785, - DE 1773/1774 A 

2175/2176, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-200 ESPÉCIE: [Liquidação / 

Cumprimento / Execução]->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, 3 de março 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: 1000337-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISSON XIMENES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (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. 1000337-81.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

7.000,00 POLO ATIVO: Nome: DEYVISSON XIMENES DE SIQUEIRA 

Endereço: Rua Oscar Josetti, 308-S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AC 

PALÁCIO PAIAGUAS, Avenida Um, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->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, 3 de março 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
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Processo Número: 1000337-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISSON XIMENES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (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. 1000337-81.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

7.000,00 POLO ATIVO: Nome: DEYVISSON XIMENES DE SIQUEIRA 

Endereço: Rua Oscar Josetti, 308-S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AC 

PALÁCIO PAIAGUAS, Avenida Um, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->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, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiç

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-98.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONICELSON JOSE SILVESTRE (REQUERENTE)

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO DA SILVA PRADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010026-98.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.933,10 POLO ATIVO: Nome: RONICELSON JOSE SILVESTRE Endereço: 

Avenida Prefeito Caio, 144, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: R. 

J. SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: Avenida Prefeito Caio, 144, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

ADRIANO DA SILVA PRADO Endereço: Rua EXPEDITO PEREIRA FOLES, 

46, TAPIRAPUÃ, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->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, 3 de março 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: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000309-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.100,87 POLO ATIVO: Nome: LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO 

Endereço: Rua Francisco Egídio, s/n, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000309-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.100,87 POLO ATIVO: Nome: LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO 

Endereço: Rua Francisco Egídio, s/n, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 1000618-03.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)
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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:

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-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. 1000618-03.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.402,07 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO KROHLING Endereço: Rua das 

Paineiras, 595, Casa, Novo Diamantino, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR 

Endereço: Rua Oscar Josetti, 932, Casa, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Cheque]->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, 3 de março 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: 1000618-03.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KROHLING (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:

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-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. 1000618-03.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.402,07 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO KROHLING Endereço: Rua das 

Paineiras, 595, Casa, Novo Diamantino, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR 

Endereço: Rua Oscar Josetti, 932, Casa, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Cheque]->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, 3 de março 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: 1000475-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000475-48.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

811,92 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: 

avenida prefeito caio, 144, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VANIA ALVES DE MOURA Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 734-S, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Nota Promissória, Correção Monetária]

->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, 3 de março 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: 1000159-98.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000159-98.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA Endereço: Antônio dos Reis, sn, 

bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, 

(LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 Senhor(a): EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA 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 Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 08/05/2019 

Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 6 de março 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: 1000159-98.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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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. 1000159-98.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA 

Endereço: Antônio dos Reis, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 1000159-98.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000159-98.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA 

Endereço: Antônio dos Reis, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 8010200-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

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. 8010200-44.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

828,74 POLO ATIVO: Nome: SIDNEI ALVES DA SILVA Endereço: Rua 

JULLES RIMET, SN, INDEFINIDO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: , 

474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-005 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->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, 3 de março 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: 8010200-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

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. 8010200-44.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

828,74 POLO ATIVO: Nome: SIDNEI ALVES DA SILVA Endereço: Rua 

JULLES RIMET, SN, INDEFINIDO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: , 

474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-005 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000728-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCLIN VILSON DAMIAN BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio Neves dos Santos (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000728-02.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

3.964,50 POLO ATIVO: Nome: FRANCLIN VILSON DAMIAN BORGES 

Endereço: rua do comercio, 186, W, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 
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78420-000 POLO PASSIVO: Nome: Fabio Neves dos Santos Endereço: rua 

poaeiros, 287, barbearia em frente ao festa e cia, Vila Nova, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de 

Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MIRCEIA KARLA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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. 1000158-16.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.000,00 POLO ATIVO: Nome: MIRCEIA KARLA DE MIRANDA Endereço: 

Delegacia, s/n, Centro, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 

2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-196 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) 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, 3 de março 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: 1000922-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MENDES REGIS (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. 1000922-02.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.093,80 POLO ATIVO: Nome: ROSILENE MENDES REGIS Endereço: RUA 

MINAS GERAIS, SN, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

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, 3 de março 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: 1000922-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MENDES REGIS (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. 1000922-02.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.093,80 POLO ATIVO: Nome: ROSILENE MENDES REGIS Endereço: RUA 

MINAS GERAIS, SN, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

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 DAS 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, 3 de março 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: 1000429-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NATAL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

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. 1000429-59.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: EDSON NATAL GONCALVES Endereço: 

SAO PAULO, 20, QD 06, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: AC SHOPPING 

PANTANAL, 2124, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N 

LOJA TÉRREO, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-973 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 
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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: 1000429-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NATAL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

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. 1000429-59.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: EDSON NATAL GONCALVES Endereço: 

SAO PAULO, 20, QD 06, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: AC SHOPPING 

PANTANAL, 2124, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N 

LOJA TÉRREO, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-973 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->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, 3 de março 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: 1000977-50.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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 . 

1000977-50.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ANTONIO PINHEIRO SANTOS Endereço: 

Rodovia Estadual do Mamoeiro, Km 06, Sítio Três Poderes, ZONA RURAL, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: AVENIDA JOSÉ FALCÃO 

DA SILVA, 1.283, QUEIMADINHA, FEIRA DE SANTANA - BA - CEP: 

44050-512 Senhor(a): LUIZ ANTONIO PINHEIRO SANTOS 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, BEM COMO CIÊNCIA ACERCA 

DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS, 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: 

22/01/2020 Hora: 12:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 8 de novembro 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: 1000983-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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. 1000983-57.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.073,50 POLO ATIVO: Nome: MARIA NASCIMENTO SILVA Endereço: 

Rua Julles Rimet, s/n, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 1000983-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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. 1000983-57.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.073,50 POLO ATIVO: Nome: MARIA NASCIMENTO SILVA Endereço: 

Rua Julles Rimet, s/n, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 ESPÉCIE: [Inclusão 
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Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 1000898-71.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA FERREIRA DALFIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 . 

1000898-71.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.600,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: OSMARINA FERREIRA DALFIOR Endereço: Av. Blairo Maggi, S/N, 

Planalto, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): OSMARINA FERREIRA DALFIOR 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: 

11/12/2019 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 2 de 

outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000075-71.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO INFINITO FOTOGRAFIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDO DE CASTRO OAB - PR43132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000075-71.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: FUNDO INFINITO FOTOGRAFIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME 

REQUERIDO: MARINEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA V 

I S T O S, Verifico que restam preenchidos os requisitos do art. 260 do 

CPC, portanto, para cumprimento do ato deprecado, DETERMINO: I. 

Considerando que já houve a avaliação do imóvel a ser penhorado, com 

base no art. 883, do CPC, NOMEIO para o encargo o leiloeiro FLARES 

AGUIAR DA SILVA, leiloeiro público oficial, cadastrado junto ao PJMT, 

matriculado na JUCEMAT sob nº 019, com escritório estabelecido na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1836, Edifício Work Center, 

sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, Telefones para contato: 

(65) 3052 1433 (65) 99946 4717, e-mail: flares@dadivaleilões.com. O 

leiloeiro ora designado restará compromissado quando da sua intimação 

deste despacho. II. O Sra. Gestora deverá entrar em contato com o 

leiloeiro ora nomeado para que informe a data e horário para realização do 

leilão, o que deverá ser certificado nos autos. III. O leilão será eletrônico. 

IV. Caberá ao leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos do 

mercado do respectivo bem (tais como: outdoors, jornais, classificados, 

internet, sites de ofertas, redes sociais, etc.) informando o site da internet 

e o que mais necessário for para o leilão eletrônico. V. O leiloeiro nomeado 

está autorizado a: a) constatar a atual situação do bem penhorado, bem 

como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, valendo a cópia 

assinada deste como mandado de constatação; b)solicitar cópia integral 

dos autos à secretaria para providências quanto a realização do leilão; c) 

caso seja necessário, o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres junto ao bem a ser leiloado. VI. 

Considerando que o Juízo Deprecante não fixou as condições para 

realização do ato (art. 880,§1º e art. 885, do CPC), aplico aquelas 

constantes nos art. 892 e art. 895, do CPC. VII. INTIME-SE o Executado do 

leilão por meio de seu advogado. Caso o Executado não tenha procurador 

constituído nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento 

destinada ao endereço constante no processo ou por mandado. 

Frustrados esses meios, o Executado será tido por intimado pela 

publicação do próprio edital de leilão (art. 889, §1º, do CPC). VIII. INTIME-SE 

ainda, o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem 

(credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc.) por carta com aviso de recebimento dirigida 

ao endereço disponível no processo. Caso reste frustrada a intimação 

postal, deverão ser intimados por mandado ou carta precatória. IX. 

Poderão oferecer lances todas às pessoas físicas capazes e jurídicas 

legalmente constituídas, devendo o leiloeiro observar as restrições dos 

incisos do art. 890, do CPC. X. O lance mínimo admitido no leilão do bem em 

qualquer das datas será de 50% (cinquenta por cento) da avaliação, nos 

termos do art. 891, do CPC. XI. ARBITRO a comissão do leiloeiro em 5% 

(cinco por cento) do valor do lanço vencedor. Caso reste suspenso o 

leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento da dívida, 

responderá o Executado pelas despesas do leiloeiro, que arbitro em 2,5% 

(dois e meio por cento) do valor da avaliação. XII. Em caso do arrematante 

ou seu fiador não pagar o valor do lance no prazo estabelecido, perderá a 

caução em favor do Exeqüente (art. 897, do CPC), como poderá 

responder por eventuais indenizações pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito. XIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. XIV. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Às providências. Aripuanã/MT, 23 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000081-78.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Chisostomo Duarte (REQUERIDO)

EMILIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento a avaliação do bem deferida pelo 

magistrado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

P O R T A R I A N.º 09/2020-DF

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR CARLOS

EDUARDO DE MORAES E SILVA, JUIZ DIRETOR
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DO FORO DESTA COMARCA, NO USO DE SUAS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do

Foro adotar medidas adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos 

serviços forenses da

Comarca;

CONSIDERANDO que a Portaria 655/2019-PRES, de 21

de maio de 2019, concedeu ao servidor PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ, 

CPF:

031.173.141-48, matrícula 32.627, Analista Judiciário, Movimentação 

Interna para exercer a

função de função de confiança de Gestor Judiciário - PDA-FC, da 

Secretaria da 1ª Vara

Criminal da Comarca de Barra do Garças;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 17/2020-DF, de

11/02/2020, revogou a Portaria 93/2019-DF de 22/05/2019, a qual 

designava o servidor Paulo

Eduardo Mattos Diniz, para o cargo de confiança na Comarca de Barra 

Garças, e que sua

permanência na comarca de Barra do Garças estava condicionada a 

função;

RESOLVE:

LOTAR o servidor Paulo Eduardo Mattos Diniz,

matrícula 32627, inscrito no CPF: 031.173.141-48, na VaraÚnica da 

Comarca de Campinápolis,

com efeitos a partir de 12.02.2020.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunalde Justiça.

Campinápolis- MT,02 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-59.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 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 a parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da petição apresentada no ID 29721989 pela parte 

requerida. Campinápolis, 3 de março de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA 

COSTA 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: 1000056-96.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO MARQUES DA SILVA DIAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000056-96.2020.8.11.0110. 

AUTOR(A): LUIZ BARBOSA LUZ REU: CONCEICAO MARQUES DA SILVA 

DIAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, 

C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ajuizada por LUIZ BARBOSA LUZ em face 

de CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA. Considerando que o pedido de 

tutela antecipada versa sobre reintegração de posse e que as provas que 

acompanham a ação, por si só, não convencem da verossimilhança das 

alegações da parte autora, entendo aplicável ao caso o disposto no art. 

562 do Código de Processo Civil, no sentido de que, não estando a inicial 

devidamente instruída, o juiz determinará que o autor justifique 

previamente o alegado. Ante o exposto, designo audiência de justificação 

e conciliação para o dia 17 de março de 2020, às 08h15mim (horário de 

Mato Grosso). A parte autora deverá apresentar o rol de testemunhas, 

caso ainda não tenha feito. Saliento a parte autora que deverá observar o 

disposto no artigo 357, § 6º, do NCPC, que dispõe sobre a quantidade de 

testemunhas, bem como o art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que 

trata sobre a intimação destas. Cite-se a requerida quanto à solenidade 

designada, devendo estar ciente de que o prazo para contestar começará 

a fluir a partir da decisão a ser proferida quanto ao pedido liminar 

formulado pelo autor. Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas 

não será feita pelo juízo, SALVO AS EXCEÇÕES LEGAIS (ART. 455, §4º, 

CPC), devendo a parte autora comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes 

da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade. Cumpra-se com urgência, tendo em vista a designação de 

audiência de justificação para o dia 17/03/2020. Às providências. 

Intimem-se. CAMPINÁPOLIS, 14 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-27.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO TSIMI WADZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000716-27.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Intime-se a parte requerente para impugnar a contestação apresentada no 

Id. 29133734, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário . 

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-80.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(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))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000706-80.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Intime-se a parte requerida para querendo, oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 03 de março de 

2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000709-35.2019.8.11.0110
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Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000709-35.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Intime-se a parte requerente para impugnar a contestação apresentada no 

Id. 29742974, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário . 

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000660-91.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000660-91.2019.8.11.0110. EXEQUENTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo ser 

revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, da 

Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do 

art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, 

no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que 

seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Nova Xavantina, 3 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-65.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(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))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000707-65.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Certifique-se a secretaria do juízo quanto ao decurso de prazo para 

contestar. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 03 de 

março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-50.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(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))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000708-50.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Certifique-se a secretaria do juízo quanto ao decurso de prazo para 

contestar. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 03 de 

março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-05.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(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))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000711-05.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Certifique-se a secretaria do juízo quanto o decurso do prazo para 

contestar e a inércia do requerido. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-57.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEREWAZU XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(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))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000714-57.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Aguarde-se o prazo para contestar, após certifique-se o decurso do 

prazo com ou sem juntada de documentos. Após, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-42.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TSINHOTSE E AHORI TSITOMOWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(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))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000715-42.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Intime-se a parte requerente para impugnar a contestação apresentada no 

Id. 29825844, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário . 

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-93.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(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):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000731-93.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Intime-se a parte requerente para impugnar a contestação apresentada no 

Id. 28461011, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário . 

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo De Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-19.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL FERNANDEZ MOSQUERA MENDES (EXEQUENTE)

ADOLFO QUINTILIANO LOPES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES CORREA OAB - GO38365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANDRE RIZZARDI (EXECUTADO)

HEITOR REZENDE SOARES (EXECUTADO)

CASSIA MARIA FERREIRA (EXECUTADO)

JOAO ALVES SOARES (EXECUTADO)

ANA MARIA DE RESENDE (EXECUTADO)

LUCAS FERREIRA RIZZARDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000529-19.2019.8.11.0110. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por Maria Isabel Fernandez Mosquera 

Mendes, em desfavor de Heitor Rezende Soares, todos qualificados nos 

autos. Indefiro o pedido de Id. 29478411, pela impossibilidade técnica e 

pela inadequação da via eleita para realização de Audiência por 

Vídeoconferência, conforme normas da Resolução nº 105/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Cumpra-se. Campinápolis/MT, 03 de 

março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000050-07.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAURA FIRMINO OAB - MT25492/O (ADVOGADO(A))

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Processo: 1000050-07.2020.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

ação de guarda compartilhada c/c ação de alimentos, com pedido de tutela 

de urgência, proposta por IZAIAS PEREIRA SOUZA, em face de NADIR 

AMORIM, em que pleiteia-se a guarda do menor LUCAS GABRIEL DE 

AMORIM SOUSA. Analisando o aporte fático narrado na petição inicial, 

verifica-se que em verdade se trata de ação revisional de alimentos c/c 

com modificação de guarda, em que Izaias Pereira, ora Requerente, 

pretende obter a revisão dos alimentos provisórios fixados na ação de 

alimentos sob o n. 1896-85.2015.811.0105 (cód. 70199), que ainda está 

em curso nesta Comarca, bem como obter a guarda compartilhada de seu 

filho Lucas Gabriel, sustentando que não possui contato com o infante 

devido a motivos alheios a sua vontade e “em razão da prevenção dos 

laços entre pai e filho que estão ameaçados pela Genitora”. Muito bem. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA Tendo em vista a declaração de hipossuficiência da parte autora, 

bem como a natureza da ação, DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, 

art. 141, §§ 1º e 2º, do Estatuto da Criança e do adolescente, e art. 1º, § 

2º, da Lei n. 5.478/68. II – DA AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS De 

proêmio, esclareço que a principal característica dos alimentos provisórios 

é a averiguação da possibilidade e necessidade da obrigação alimentar, 

sendo que o valor fixado provisoriamente pode ser revisto a qualquer 

momento, bastando que a parte traga prova suficiente a demostrar sua 

impossibilidade de cumprir a prestação alimentar. Nesse sentido, 

considerando que a pretensão revisional de alimentos visa alterar a 

decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios lançada em outra 

ação, cujo objeto é mais amplo, é forçoso reconhecer a ausência de 

interesse de agir, visto que não foi lançada sentença na ação originária, 

em que houve a fixação dos alimentos provisórios. Nesse ponto, Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam: “(...) Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(...). De outra parte, se o autor mover ação errada ou utilizar-se do 

procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão 

pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de 

interesse processual (...)[1]” Portanto, resta evidente que não há interesse 

processual no caso em tela, pois, em vez de movimentar a máquina 

judiciária com a propositura de uma nova ação, bastaria que o Requerente 

demonstrasse o fato novo e formulasse mero pedido de diminuição da 

verba alimentar na ação de alimentos. Julgado que confirma esse 

entendimento: “REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXTINÇÃO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, 

MAS SIM DE CONTINÊNCIA. (...) 4. Como não foi lançada sentença no 
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processo de divórcio, no qual houve a fixação provisória dos alimentos, o 

valor pode e deve ser rediscutido naquele feito. 5. Não se presta a via 

revisional para rediscutir a adequação do valor fixado provisoriamente na 

outra ação, nem para buscar revisão dos critérios de fixação dos 

alimentos provisórios estabelecidos naquela ação, sendo que eventual 

fato novo deve ser apreciado pelo próprio julgador que fixou os alimentos 

provisórios e que deverá examinar o encargo alimentar definitivo. Recurso 

desprovido[2]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. III – DA AÇÃO DE GUARDA De outro lado, noto que a 

narrativa dos fatos e o pedido quanto a guarda compartilhada apresentam 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

uma vez que são obscuros quanto ao real interesse do Autor - se busca 

regularizar as visitas ou a modificação da guarda e seus termos/limites. 

Portanto, e considerando que o deferimento da petição inicial, com a 

determinação de citação da parte Ré, só pode ocorrer após a exordial 

estar livre de vícios que à maculem, DETERMINO a intimação da parte 

Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial a fim de 

esclarecer seus interesses (art. 321 do CPC). Por fim, nos termos do art. 

178, inciso II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Ministério Público, 

para que atue na defesa da ordem pública. CUMPRA-SE. De Juína para 

Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de 

Direito [1]JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. 

Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 1113 [2]Apelação Cível, Nº 70082920380, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

V a s c o n c e l l o s  C h a v e s ,  J u l g a d o  e m :  2 7 - 1 1 - 2 0 1 9  

____________________________________________________________

___________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000080-60.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHA ALECI GAVENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Inicial ajuizada por ANTONINHA ALECI GAVENDA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos requerendo a concessão de benefício 

previdenciário (aposentadoria rural por idade). Afirma a parte-autora ter 

como data de nascimento 1º/09/1953. Afirma que preenche os requisitos 

necessários para o recebimento do benefício, salientando que requereu o 

benefício, mas o INSS não deferiu. É, em suma, o que parece ser relevante 

neste momento. Instrui a inicial com documentos diversos, como: · Cópia 

de documentos indicando a idade; · Certidão de casamento; · Documento 

indicando vínculo com negócio relativo à área ou atividade rural, como 

compra e venda, arrendamento, parceria, cédula de crédito, em nome 

próprio ou de cônjuge, companheiro, filho, genro, irmão, sogro (2008, 

2016); · Notas fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços 

r u r a i s ,  e m  n o m e  p r ó p r i o  o u  d e 

cônjuge/companheiro/filho/genro/irmão/sogro (2015); · Documento de 

indeferimento do pedido administrativo (16/05/2016). É, em suma, o que 

parece ser relevante neste momento. Inicialmente, tendo em vista o CPC/15 

e o narrado na inicial, DEFERE-SE a assistência judiciária gratuita, o que, 

como se sabe, não significa salvaguarda de condenação, ao final, em 

custas e demais despesas, especialmente se houver indicativo e 

comprovação de má-fé, bem como não significa o estabelecimento de 

situação imutável. Apenas se conclui que, pelo argumentado, há indicativo 

do pleiteado (quanto à gratuidade). Quanto à ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(concessão de tutela de urgência), algum comentário deve ser feito. O 

artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência 

antecipada 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 a urgência contemporânea à propositura da ação. Do 

referido dispositivo, o que se extrai é que havendo probabilidade do direito 

existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para 

a concessão da tutela urgência. O específico pedido atrela-se à 

aposentadoria rural por idade, benefício a ser concedido após a análise do 

preenchimento das condições exigidas pela Lei de regência, a 8.213/91. 

Neste ponto, fundamentais os arts. 39 e 48, §1º, ambos da Lei 8.213/91: 

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 cinqüenta 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. [...] Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso 

VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria 

por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de 

pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme 

disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ou Sobre a carência mencionada, 

antecipa-se que, de acordo com o art. 142 da Lei 8.213/91, seria de 162 

meses. Conclui-se, portanto, pela necessidade de confirmação da 

atividade pelo tempo citado, mesmo que de forma descontínua. E é o que 

se aventou na Inicial. Assim, haveria a “probabilidade do direito”, desde 

que o trazido na Inicial descrevesse hipótese fática que se amoldasse ao 

mosaico jurídico acima delineado. Dos documentos juntados, verifica-se 

que não há indicação suficiente disso, pois: a. Não há documentos 

públicos ou particulares com as formalidades necessárias indicando de 

modo suficiente o período de carência; b. A nota fiscal indica situação 

pontual, insuficientes para a confirmação do lapso necessário; Isso tudo 

aponta, portanto, para a necessidade de atividade probatória (e 

contraditório), bem como a possibilidade de complementação (em 

audiência). Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão 

de tutela de urgência em caráter antecipado. Superado o ponto, de rigor a 

tramitação do processo. Oportuno consignar, também, que não se 

marcará audiência de audiência de conciliação, isso por causa de sua 

inviabilidade, já que a Procuradoria, como se depreende da praxe, não se 

faz presente. Não obstante, nada impede que audiência de conciliação 

seja marcada a pedido do requerente e/ou do requerido. Assim, à 

SECRETARIA para: 1. Citar o Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, isso para contestar o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 

(trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo 

de Convênio firmado entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal; 2. 

Após, à parte-autora para impugnação (se houver resposta com 

contestação) ou para especificar provas (se ocorrer a revelia); 3. Após, 

conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-22.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Inicial ajuizada por MARIA SOARES PEREIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos requerendo a concessão de benefício 

previdenciário (aposentadoria rural por idade). Afirma a parte-autora ter 

como data de nascimento 1º/09/1953. Afirma que preenche os requisitos 

necessários para o recebimento do benefício, salientando que requereu o 

benefício, mas o INSS não deferiu. É, em suma, o que parece ser relevante 

neste momento. Instrui a inicial com documentos diversos, como: · Cópia 

de documentos indicando a idade; · Certidão de casamento; · Documento 
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indicando vínculo com negócio relativo à área ou atividade rural, como 

compra e venda, arrendamento, parceria, cédula de crédito, em nome 

próprio ou de cônjuge, companheiro, filho, genro, irmão, sogro (1997); · 

Declaração de Sindicato/Associação indicando vinculação com residência 

e/ou atividade rural (1997 a 2019); · Notas fiscais/recibos de 

compra/venda de produtos/serviços rurais, em nome próprio ou de 

cônjuge/companheiro/filho/genro/irmão/sogro (2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2015, 

2017, 2018, 2019 ); · Documento de indeferimento do pedido administrativo 

(03/04/2019). É, em suma, o que parece ser relevante neste momento. 

Inicialmente, tendo em vista o CPC/15 e o narrado na inicial, DEFERE-SE a 

assistência judiciária gratuita, o que, como se sabe, não significa 

salvaguarda de condenação, ao final, em custas e demais despesas, 

especialmente se houver indicativo e comprovação de má-fé, bem como 

não significa o estabelecimento de situação imutável. Apenas se conclui 

que, pelo argumentado, há indicativo do pleiteado (quanto à gratuidade). 

Quanto à ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (concessão de tutela de urgência), 

algum comentário deve ser feito. O artigo 300 do CPC estabelece que a 

tutela provisória de urgência antecipada 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 a urgência contemporânea à 

propositura da ação. Do referido dispositivo, o que se extrai é que 

havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, há 

suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela urgência. O 

específico pedido atrela-se à aposentadoria rural por idade, benefício a 

ser concedido após a análise do preenchimento das condições exigidas 

pela Lei de regência, a 8.213/91. Neste ponto, fundamentais os arts. 39 e 

48, §1º, ambos da Lei 8.213/91: 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 

cinqüenta 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. [...] Art. 39. Para os segurados 

especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a 

concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; ou Sobre a carência mencionada, antecipa-se que, de 

acordo com o art. 142 da Lei 8.213/91, seria de 162 meses. Conclui-se, 

portanto, pela necessidade de confirmação da atividade pelo tempo citado, 

mesmo que de forma descontínua. E é o que se aventou na Inicial. Assim, 

haveria a “probabilidade do direito”, desde que o trazido na Inicial 

descrevesse hipótese fática que se amoldasse ao mosaico jurídico acima 

delineado. Dos documentos juntados, verifica-se que não há indicação 

suficiente disso, pois: a. Não há documentos públicos ou particulares com 

as formalidades necessárias indicando de modo suficiente o período de 

carência; b. A nota fiscal indica situação pontual, insuficientes para a 

confirmação do lapso necessário; c. A esmagadora maioria dos 

documentos está em nome do cônjuge da parte-autora, o que, a par de 

poder ser suficiente em momento ulterior, não se mostra assim neste 

momento. Isso tudo aponta, portanto, para a necessidade de atividade 

probatória (e contraditório), bem como a possibilidade de complementação 

(em audiência). Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a 

concessão de tutela de urgência em caráter antecipado. Superado o 

ponto, de rigor a tramitação do processo. Oportuno consignar, também, 

que não se marcará audiência de audiência de conciliação, isso por causa 

de sua inviabilidade, já que a Procuradoria, como se depreende da praxe, 

não se faz presente. Não obstante, nada impede que audiência de 

conciliação seja marcada a pedido do requerente e/ou do requerido. 

Assim, à SECRETARIA para: 1. Citar o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, isso para contestar o contido na Inicial, conferindo-se o 

prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se 

a advertência aludida pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o 

termo de Convênio firmado entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal; 2. 

Após, à parte-autora para impugnação (se houver resposta com 

contestação) ou para especificar provas (se ocorrer a revelia); 3. Após, 

conclusos. Intimar. Cumprir.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000093-59.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE COTRIGUAÇU-MT (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de “Prestação de contas 

anual”, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT de Cotriguaçu/MT, referente ao exercício financeiro de 

2016. Juntaram-se documentos, dentre eles, cópia da decisão proferida 

pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, indicando a incompetência 

daquele órgão para julgamento da demanda. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO As 

prestações de contas eleitorais dos órgãos partidários municipais devem 

ser apresentadas perante a Justiça Eleitoral, na respectiva zona eleitoral, 

conforme orientação do art. 28, inciso I, da Resolução TSE nº. 

23.604/2019, abaixo transcrita: DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve 

apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 

30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral 

competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal 

ou comissão provisória municipal ou zonal; Analisando a Petição, pode-se 

constatar, inclusive, que o requerimento é direcionado ao Juízo da 48ª ZE 

de Cotriguaçu/MT, não se compreendendo bem o motivo deste 

requerimento ter sido protocolado na Justiça Estadual. Constata-se, 

portanto, que este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda, de modo que, ausente um pressuposto processual de 

validade do processo, que é a competência (ou investidura), deve o 

processo ser extinto, com base no art. 485, IV, do CPC. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. DEIXA-SE de 

condenar a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, considerando que não houve ato processual, com a 

ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. DEIXA-SE de condenar em 

honorários advocatícios, considerando que não houve a angularização 

processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, ARQUIVAR 

os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000092-74.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE COTRIGUAÇU-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de “Prestação de contas 

anual”, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT de Cotriguaçu/MT, referente ao exercício financeiro de 

2017. Juntaram-se documentos, dentre eles, cópia da decisão proferida 

pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, indicando a incompetência 

daquele órgão para julgamento da demanda. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO As 

prestações de contas eleitorais dos órgãos partidários municipais devem 

ser apresentadas perante a Justiça Eleitoral, na respectiva zona eleitoral, 

conforme orientação do art. 28, inciso I, da Resolução TSE nº. 

23.604/2019, abaixo transcrita: DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve 

apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 

30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral 

competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal 

ou comissão provisória municipal ou zonal; Analisando a Petição subscrita 

pelo advogado Dr. Eduardo Rodrigo da Silva, pode-se constatar, inclusive, 
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que o requerimento é direcionado ao Juízo da 48ª ZE de Cotriguaçu/MT, 

não se compreendendo bem o motivo deste requerimento ter sido 

protocolado na Justiça Estadual. Constata-se, portanto, que este Juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda, de modo que, 

ausente um pressuposto processual de validade do processo, que é a 

competência (ou investidura), deve o processo ser extinto, com base no 

art. 485, IV, do CPC. III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do CPC. DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, considerando que não houve ato 

processual, com a ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. DEIXA-SE de 

condenar em honorários advocatícios, considerando que não houve a 

angularização processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em 

julgado, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000255-89.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. G. (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. H. (REU)

G. F. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

ANA GERMANA DE MORAES OAB - MT8077/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000255-89.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA FERREIRA 

GANDES REU: EMINEIA DE MOURA HOFFMANN, GLEYSON FERREIRA 

ANANIAS Vistos etc. Considerando a impossibilidade de comparecimento 

do D. Promotor de Justiça à comarca no dia 18 de Março de 2020, em 

virtude que estará participando do evento “13ª EDIÇÃO DO RIBEIRINHO 

CIDADÃO” (conforme oficio em anexo), antecipo a audiência retro 

aprazada para o dia 11 de Março de 2020 às 14H30 (MT). Dê-se ciência 

ao Ministério Público. Intime-se/requisite-se conforme determinado 

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

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000109-48.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JÚNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDIR MIRANDA DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000109-48.2019.8.11.0034. REQUERENTE: 

DUILIO PIATO JÚNIOR REQUERIDO: ELEDIR MIRANDA DE AMORIM Vistos 

etc. Previamente à analise do pedido de id. 28934936, intime-se 

derradeiramente à executada para que se manifeste acerca da certidão 

da Sra. Oficiala de Justiça à ref. 28581259, no que tange a informação da 

avaliação do imóvel ter sido procedida sem a plantação do eucalipto que 

ocupa 90% do imóvel em razão de não possuir conhecimentos especifico 

referente a cultura de eucalipto, no prazo de 05 dias sob pena de 

concordância com a avaliação. Após, imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000204-15.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000204-15.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, em razão do decurso do 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo(a) EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da 

parte exequente, na pessoa do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANO 

PORTUGUES - MT0006365A-O, para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 3 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

03/03/2020 12:51:26

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000202-45.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000202-45.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, em razão do decurso do 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo(a) EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da 

parte exequente, na pessoa do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANO 

PORTUGUES - MT0006365A-O, para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 3 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

03/03/2020 12:53:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-75.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000189-75.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:DIVINA DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO POLO 

PASSIVO: MUNICIPIO DE DOM AQUINO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 3 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000297-41.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:
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J M QUEIROZ & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE MENDES QUEIROZ BARBOSA OAB - 005.965.651-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CASSIA PEREIRA MACEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000297-41.2019.8.11.0034 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADA: WELIDA DE LIMA SILVA - MT26226/O, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a sentença, 

com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). DOM AQUINO, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

03/03/2020 16:38:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-87.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA FERREIRA DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000281-87.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - MT25914/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 15/04/2020 Hora: 14:30, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 3 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 03/03/2020 16:59:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-87.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA FERREIRA DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000281-87.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: REMI 

CRUZ BORGES - MT11148-A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal 

de Dom Aquino Data: 15/04/2020 Hora: 14:30. DOM AQUINO, 3 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

03/03/2020 17:00:13

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000647-29.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000647-29.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

VALDIR SCHERER - MT3720-O, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO 

- MT0017553A-O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT11003-A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 15/04/2020 Hora: 

14:50, devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. DOM AQUINO, 3 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

03/03/2020 17:02:11

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000647-29.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000647-29.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 15/04/2020 Hora: 14:50. 

DOM AQUINO, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN 

ALMEIDA TORRES 03/03/2020 17:05:56

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-64.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PEREIRA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000289-64.2019.8.11.0034 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente 

a sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). DOM AQUINO, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

03/03/2020 18:06:02

Comarca de Feliz Natal
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000608-49.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. B. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000608-49.2019.8.11.0093 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO REQUERIDO: KAIO FERNANDO BAGETTI SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar 

fundamentada no Decreto-Lei 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. Entanto, a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 

320 do NCPC, isso porque o art. 2º, § 2º, do mencionado Decreto-Lei 

911/69, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/14, determina que, 

para a busca e apreensão do veículo, o devedor deverá ser constituído 

em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, em 

consonância, inclusive, com a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

É que a notificação expedida naqueles moldes - por carta registrada - foi 

devolvida ao remetente com a informação “Ausente” (Num. 27036524 - 

Pág. 1), o que não garante aquele recebimento e principalmente o 

conhecimento a respeito do ato. Ressalta-se que o § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei 911/69 exige que a correspondência seja ao menos recebida 

por pessoa ainda que diversa do destinatário, mas que certamente tenha 

alguma correlação com ele: “§ 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.” Assim, denota-se que não 

houve tentativa de entrega. Entanto, na presente demanda é indispensável 

o recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para fins de 

comprovação do recebimento da notificação e, assim, constituir a mora. 

No respeitante, precedentes desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA – RECURSO GENÉRICO E DESFOCALIZADO – ALEGAÇÃO DE 

“FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO BANCO PARA PRÁTICA DO 

ATO PROCESSUAL” – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.“Ausente comprovação de 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no 

contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração 

da mora.” (TJMT – 2ª Câm. Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (Ap 

53380/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017); “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

LIMINAR – DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LEI N.º 911/69 - 

DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA - NOTIFICAÇÃO QUE NÃO 

PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS - EFEITO TRANSLATIVO – 

POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO, SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Para a ação de busca e apreensão nos contratos de 

alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da 

notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta 

registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no 

domicílio do devedor. Isso não ocorrendo, o devedor não está 

regularmente constituído em mora, cabendo, assim, a extinção do 

processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular.” (AI 146626/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 31/03/2017). Não obstante a juntada aos autos do 

instrumento de protesto, verifica-se que a nova redação do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69, trazida pela Lei 13.043/14, excluiu a possibilidade 

de o credor constituir a mora do devedor por meio do protesto do título. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, devendo juntar aos autos a 

interpelação válida da parte requerida (carta registrada com aviso de 

recebimento). Ressalta-se que o não atendimento das providências suso 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000506-27.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000506-27.2019.8.11.0093 REQUERENTE: 

GUIBSON ALEXANDRE SANTOS SERJOANI REQUERIDO: MONIQUE PAZ 

MOREIRA Vistos. Defiro, em parte e por ora, os pleitos ministeriais de Num. 

25421255 - Pág. 1. DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

presumida a hipossuficiência ante a postulação ministerial ou por defensor 

dativo, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC Verifica-se que a petição 

inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do NCPC. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu defensor dativo, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, acostando a cópia da 

certidão de nascimento do menor IKARO GABRIEL MOREIRA DOS 

SANTOS. Ressalta-se que o não atendimento da(s) providência(s) suso 

declinada(s) acarretará no indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Com a juntada, determino a realização de 

estudo psicossocial no domicílio da parte requerente e com o menor 

IKARO GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS, a ser realizado no prazo de 15 

(quinze) dias pela equipe interdisciplinar, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação do infante. Assim, postergo a análise do pedido de 

tutela de urgência, aguardando-se a vinda do declinado estudo, 

principalmente porque se trata de pedido de alteração de guarda do(a)(s) 

infante(s). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Com o 

aporte do estudo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 178 do 

NCPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-63.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000178-63.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:UBIRAJARA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUCLESIO 

BORTOLAS 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: Sala 2 - Conciliadora Data: 14/04/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-16.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 29/05/2020 AS 15:00 HORAS

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000179-66.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000179-66.2020.8.11.0087. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO Vistos, etc. Tendo 

em vista que a demanda foi distribuída sem o recolhimento das custas, 

como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT 

e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a comprovação do pagamento 

das despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Após, voltem-me 

conclusos. Guarantã do Norte/MT, 2 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000024-63.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SALOMAO NETO OAB - RJ188131 (ADVOGADO(A))

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

JUÍZO DA 46ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

EDUARDO SALOMAO NETO OAB: RJ188131 e MARCELLO IGNACIO 

PINHEIRO DE MACEDO OAB: RJ65541, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000705-67.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRIO KIPPER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio de sua advogada, para dar andamento no feito no prazo 

de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000916-06.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO VILSON SOLANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

Juízo da Comarca de Sinop MT (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB: MT19753/O, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da complementação da diligência, na 

importância de R$ 630,00 – Seiscentos e trinta reais, para suprir as 

diligências efetivadas junto ao Mandado, à serem recolhidas pela Guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial CESAR DE SOUSA LIMA para recebimento dos valores, 

tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ, devendo ser 

comprovado nos Autos o depósito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000898-82.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FOGACA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER NEVES DE MOURA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES OAB: MT0005438A, para dar andamento no feito no prazo de 

5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000030-70.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA OLIVEIRA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROMAO DA SILVA NETO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000030-70.2020.8.11.0087. 

INVENTARIANTE: CREUZA OLIVEIRA SILVA DE CUJUS: ANTONIO ROMAO 

DA SILVA NETO Vistos, etc. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC. Nomeio a requerente, CREUZA OLIVEIRA 

SILVA, para exercer a função de inventariante, sob o compromisso a ser 

prestado no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o 

cargo (art. 617, parágrafo único, CPC). Comparecendo a inventariante 

para a assinatura do termo, será devidamente intimado para que 

apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações (CPC, 

art. 620). Após, com as primeiras declarações, lavrado o termo 

circunstanciado, citem-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal (CPC, art. 626), bem como, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, eventuais herdeiros desconhecidos e interessados (CPC, art. 626, 

§1º). No mesmo prazo, deverá ser juntada certidão a respeito da 

existência de testamento emitida pela CENSEC e certidão de dependentes 

habilitados perante a Previdência Social. Intime-se. Cumpra-se. Guarantã 

do Norte/MT, 02 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001400-21.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO REGINALDO DE GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001400-21.2019.8.11.0087. 

AUTOR(A): SANDRO REGINALDO DE GOES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. SANDRO REGINAL DE 

GOES ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença 

c/c aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência 

antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Aduz ser portador de patologia que a impede de exercer atividade 

laborativa, pelo que postulou a concessão de auxílio-doença como tutela 

de urgência, visto que é segurado da previdência social. Juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela de 

urgência visando ordem judicial para compelir o requerido à implantação do 

benefício de auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de 

urgência, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Vislumbra-se que os exames acostados não são 

peremptórios a comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que 

constam apenas provas médicas produzidas unilateralmente pela parte 

autora, as quais são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da 

autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela 

antecipada, sem prejuízo de posterior reavaliação após a devida 

manifestação das partes sobre o laudo pericial, como requestado na 

exordial. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção de 

provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento 

foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, 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 perita judicial a Dr.ª Maíra Atallah Monreal Lentiso, 

CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 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? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001287-67.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR CORSINI DOS SANTOS (REQUERENTE)

IRACELIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

A. S. D. S. (REQUERENTE)

ALINE SERAFIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLODOALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ZILDA APARECIDA DOS SANTOS SCHAEFER (REQUERENTE)

VALDETE DOS SANTOS SCHAEFER (REQUERENTE)

ROSANGELA DOS SANTOS GARCIA (REQUERENTE)

BRUNA COSTA DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

THAIS DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

JHONN LENON GAZONI DOS SANTOS (REQUERENTE)

NELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUSTINHO JOSE DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001287-67.2019.8.11.0087. 

REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS GARCIA, ROGERIO JOSE DOS 

SANTOS, BRUNA COSTA DUARTE DOS SANTOS, JHONN LENON GAZONI 

DOS SANTOS, THAIS DUARTE DOS SANTOS, NELSON JOSE DOS 

SANTOS, IRACELIA JOSE DOS SANTOS, ALINE SERAFIM DOS SANTOS, 

A. S. D. S., CLODOALDO JOSE DOS SANTOS, VALDETE DOS SANTOS 

SCHAEFER, ZILDA APARECIDA DOS SANTOS SCHAEFER, IVANIR 

CORSINI DOS SANTOS INVENTARIADO: AGUSTINHO JOSE DOS SANTOS 

Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça, por força da presunção 

disposta no art. 99, §3º, do CPC. Nomeio a requerente, Rosangela dos 

Santos Garcia, para exercer a função de inventariante, sob o 

compromisso a ser prestado no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e 
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fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único, CPC). 

Comparecendo a inventariante para a assinatura do termo, será 

devidamente intimada para que apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, as 

primeiras declarações (CPC, art. 620). Intime-se a inventariante para juntar 

aos autos as certidões negativas Federal, Estadual e Municipal. Após, com 

as primeiras declarações, lavrado o termo circunstanciado, citem-se os 

herdeiros e as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (CPC, art. 

626), bem como, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

herdeiros desconhecidos e interessados (CPC, art. 626, §1º). Intime-se. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001379-45.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FRANCIELLI DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

JENYFFER THAYELLE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMILHA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001379-45.2019.8.11.0087. 

REQUERENTE: DAIANE FRANCIELLI DA SILVA LOPES, JENYFFER 

THAYELLE DA SILVA LOPES REQUERIDO: RAMILHA LOPES Vistos, etc. 

Trata-se de ação de inventário aforada por DAIANE FRANCIELLI DA SILVA 

com relação ao bem deixado por sua avó, RAMILHA LOPES. Pela análise 

dos autos, embora haja indícios de que o imóvel urbano descrito na 

exordial pertença à “de cujus”, não foi apresentada a correspondente 

matrícula do bem, documento que entendo imprescindível para o exame de 

admissibilidade. A despeito do pedido de expedição de ofício a 

departamento da Prefeitura de Guarantã do Norte a respeito deste bem, a 

matrícula do imóvel pode ser obtida pela parte interessa no 

correspondente Cartório de Registro de Imóveis. Desta festa, determino a 

intimação da parte autora para que, em até 15 (quinze) dias, complemente 

a documentação, carreando a referida matrícula, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Neste 

interstício, caso a outra herdeira, JENYFFER THAYELLE DA SILVA LOPES, 

anua com os termos da propositura, poderá ser incluída no polo ativo da 

relação processual, como forma de dispensar sua posterior citação e para 

tornar mais célere a marcha procedimental. Após, conclusos. Guarantã do 

Norte/MT, 2 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000125-03.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOSE BROCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MARTINS PARACATU (REQUERIDO)

ARY PARACATU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000125-03.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: EDMAR JOSE BROCH REQUERIDO: ARY PARACATU, 

MATHEUS MARTINS PARACATU Vistos, etc. Analisando a missiva, 

vislumbro que sua distribuição ocorreu no próprio juízo deprecante, ao 

invés de ter sido efetuada perante o juízo deprecado. Constatado o erro e 

verificando que a carta precatória foi distribuída perante a 3ª Vara de Alta 

Floresta (n. 1000571-52.2020.8.11.0007), apenas proceda-se à baixa 

desta missiva, ficando extinto o processo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001332-71.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

E. DAMO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001332-71.2019.8.11.0087. 

AUTOR(A): E. DAMO - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por 

danos morais aforada por E. DAMO (KARISMA MOTEL) contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, com pedido liminar. Defende que a cobrança de 

TACIN (Taxa de Combate a Incêndio) é inconstitucional, apesar de prevista 

na Lei Estadual n. 4.547/82, como reconhecido pelo STF em precedente de 

natureza vinculante e recentes decisões monocráticas exaradas pelo 

tribunal. Liminarmente, requer a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário e a emissão de certidão negativa de débito, e, no mérito, a 

anulação do lançamento, a abstenção de novos lançamentos referentes à 

TACIN e indenização por danos morais no importe de R$ 9.998,00 (nove 

mil novecentos e noventa e oito reais). Juntou documentos ao PJe. É a 

síntese. Decido. Como cediço, a concessão da tutela de urgência 

pressupõe a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou do risco a resultado útil do processo, nos termos do art. 

300, do CPC. 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. No caso vertente, pretende a parte 

autora a suspensão da exigibilidade da TACIN nº. 173140/337/68/2019 (ID 

27211043), sob o fundamento de que o referido tributo não pode ser 

cobrado através de taxa, diante de seu caráter indivisível, que deve se 

revestir da espécie de imposto. Neste passo, entendo presente a 

probabilidade do direito suscitada, por verificar que o pleno do Supremo 

Tribunal Federal promoveu superação de entendimento a respeito do tema 

(overruling) ao julgar, sob repercussão geral, a matéria catalogada como 

Tema 16 (Recurso Extraordinário n. 643.247-RG), cuja tese e ementa 

transcrevo adiante para melhor elucidar o debate: Tese. A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. Ementa. TAXA DE 

COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe 

introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa 

visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação 

do Município em tal campo. Malgrado o caso julgado pelo STF se refira à 

criação da referida taxa por um município, em momento posterior o STF 

esclareceu que é irrelevante verificar quem é o instituidor do tributo, se 

município ou estado, como no feito em tela, posto que a 

inconstitucionalidade reside na espécie tributária, não se podendo eleger a 

taxa para esta finalidade, “in verbis”: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA 

PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA 

DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. (...) No julgamento do 

paradigma de repercussão geral, fixou-se, por unanimidade, a seguinte 

tese: ?a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a 

incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim. Como assentado no paradigma de repercussão geral, o 

serviço público de combate e prevenção a incêndio não poderia ser 

tributado como taxa por se tratar de serviço geral e indivisível relacionado 

à segurança pública. Colhe-se esse entendimento das seguintes 

passagens de votos proferidos no julgamento do mérito no Recurso 

Extraordinário n. 643.247-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio: ?Neste 

último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções 

surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que 

detém o monopólio da força (...) 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? (Ministro Marco Aurélio, Relator - 

grifos nossos). Acompanhei o Relator porque os corpos de bombeiros, 
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além das atribuições, têm a incumbência de execução das atividades de 

defesa civil, a característica uti universi, que foi enfatizada no acórdão 

recorrido. 7. O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou que os serviços 

de segurança pública são gerais e indivisíveis e que não poderiam ser 

remunerados por taxa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS 

REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 

CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal 

dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do 

exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da 

utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do 

contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela 

remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os 

serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados 

de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas 

à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo 

individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança 

contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial 

geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, 

devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação 

de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de 

projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço 

público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, 

concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na 

autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. 

Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao 

contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por 

taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente 

procedente? (ADI n. 2.908, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.11.2019). 8. 

Ao julgar agravo interno interposto por Mato Grosso sobre essa mesma 

controvérsia, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento 

ao recurso porque ?o entendimento de que a remuneração da atividade de 

prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e 

não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente 

instituidor do tributo ? (ARE n. 972.352-AgR, Relator o Ministro Gilmar 

Mendes, DJe 17.9.2019). Em julgado de 13.8.2019, a Primeira Turma 

manteve esse entendimento: ?TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO ? 

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário 

tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o 

combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do 

serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, 

relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de 

minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de 

fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente? (AI n. 

660.075-AgR-terceiro, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, 

DJe 3.9.2019). A orientação fixada na tese de repercussão geral tem sido 

aplicada em decisões monocráticas, nas quais discutida a legitimidade de 

Estados para cobrarem a taxa de prevenção e combate a incêndio: 

Agravo de Instrumento n. 658.127, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 

15.5.2018, e o Recurso Extraordinário n. 1.221.649, Relator o Ministro 

Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2019. O julgado recorrido divergiu dessa 

orientação jurisprudencial. 9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 

2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para 

afastar a exigibilidade da taxa segurança contra incêndio cobrada por 

Mato Grosso. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2019. Ministra 

CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - RE: 1242431 MT - MATO GROSSO 

0026624-97.2011.8.11.0041, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, Data de Publicação: DJe-251 19/11/2019) Note-se 

que a recente decisão monocrática acima colacionada apreciou recurso 

interposto contra acórdão do sodalício deste Estado, atinente ao mesmo 

debate trazido à apreciação, ou seja, a cobrança de TACIN pelo Estado de 

Mato Grosso, resultando na reforma do posicionamento adotado pelo 

tribunal de piso. Apesar de ser recente a superação de entendimento pelo 

STF, ainda a ser assimilada pelos tribunais estaduais pátrios, a questão 

está abarcada por precedente de natureza vinculante, estando a ratio 

decidendi claramente delimitada, além de que o posicionamento ora 

apresentado foi ratificado por posteriores decisões do Guardião da 

Constituição. Corroborando o ora esposado: TAXA DE COMBATE A 

INCÊNDIO ? INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no 

cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a 

prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e 

inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de 

inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e 

recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos 

veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de 

dezembro de 2017, respectivamente. (STF - AgR AI: 740760 MG - MINAS 

GERAIS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/08/2019, 

Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-189 30-08-2019) Logo, a 

presença da probabilidade do direito é evidente. Já o perigo de dano é 

facilmente verificado, pois, mantendo-se a exigibilidade da TACIN, poderá 

a parte autora sofrer medidas de coerção direta e indireta, tais como a 

inscrição de seu nome no CADIN, o protesto do crédito, o ajuizamento de 

execução fiscal, dentre outras medidas, todas as quais poderão 

prejudicar a atividade econômica desenvolvida pela empresa. Ante o 

exposto, constatando a presença dos requisitos legais, defiro a tutela de 

urgência requestada, suspendendo a exigibilidade da TACIN nº. 

173140/337/68/2019, lançada em desfavor da parte autora, até posterior 

deliberação deste juízo, com implicações na emissão de certidão negativa 

de débito ou certidão positiva com efeitos de negativa, conforme o caso. 

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 no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Em decorrência do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, que 

informa a indisponibilidade de recursos humanos suficientes pela 

Procuradoria do Estado para comparecimento às audiências de 

conciliação, deixo de agendar a solenidade. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, e consigne-se que, 

havendo interesse do requerido em conciliar, deverá indicar em preliminar 

de contestação. Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 2 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000041-02.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU JOAO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE 1000041-02.2020.8.11.0087 AUTOR(A): AMADEU 

JOAO DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente 

informa a desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, 

nos moldes do art. 485, inciso VIII, do CPC. Nesta senda, considerando 

que não houve a apresentação de resposta, não incide a norma prevista 

no §4º, do art. 485, do CPC, que dispõe: “§4º Oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, tornando 

dispensável o consentimento da parte requerida. Em face do exposto, 

julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001403-73.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001403-73.2019.8.11.0087. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LEANDRO SOUZA RODRIGUES 

Vistos, etc. Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa 

a desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do CPC. Nesta senda, considerando que não houve 

a apresentação de resposta, não incide a norma prevista no §4º, do art. 

485, do CPC, que dispõe: “§4º Oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, tornando 

dispensável o consentimento da parte requerida. Em face do exposto, 

julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, 

incisos I e VIII, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Registro que não 

houve a inclusão de qualquer restrição sobre o bem em tela por este 

Juízo, ficando prejudicado o pedido contido na derradeira petição, assim 

como o pedido de recolhimento de mandado, que sequer foi expedido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 2 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000086-06.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARME LUCIA CLEMENTE CRISTALANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA MENDES DA SILVA OAB - MT3691/B (ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000086-06.2020.8.11.0087. REQUERENTE: CARME LUCIA CLEMENTE 

CRISTALANO REQUERIDO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

TERRANOVA LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação de alvará judicial 

aforada por CARME LUCIA CLEMENTE CRISTALANO visando o 

levantamento de saldo bancário deixado por seu falecido companheiro, 

Nélio Novaes Souza. É a síntese. Decido. Navegando pelos autos 

vislumbro que constou na certidão de óbito de Nélio Novaes Souza a 

existência de bens em seu nome (ID 28736217). A partir desta 

constatação, este juízo procedeu à busca informações junto ao sistema 

Infoseg, diligência que apontou a titularidade de cinco veículos, conforme 

extrato anexado a essa decisão. Como dispõe o art. 2º, da Lei 6.858/1980, 

é possível a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores 

em conta inferior a 500 OTN’s, desde que não haja outros bens a serem 

partilhados: “Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.”. Portanto, há óbice legal para ao recebimento e ao 

processamento desta ação de jurisdição, sendo impositiva sua rejeição 

liminar, cabendo a pretensão ser apresentada pela via adequada. Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial e extingo o feito, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, por ser insanável o vício contido na postulação. Isentos de 

custas e honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Guarantã do Norte/MT, 2 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000085-21.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARME LUCIA CLEMENTE CRISTALANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA MENDES DA SILVA OAB - MT3691/B (ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000085-21.2020.8.11.0087. REQUERENTE: CARME LUCIA CLEMENTE 

CRISTALANO REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos, etc. 

Trata-se de ação de alvará judicial aforada por CARME LUCIA CLEMENTE 

CRISTALANO visando o levantamento de saldo bancário deixado por seu 

falecido companheiro, Nélio Novaes Souza. É a síntese. Decido. 

Navegando pelos autos vislumbro que constou na certidão de óbito de 

Nélio Novaes Souza a existência de bens em seu nome (ID 28736809). A 

partir desta constatação, este juízo procedeu à busca informações junto 

ao sistema Infoseg, diligência que apontou a titularidade de cinco veículos, 

conforme extrato anexado a essa decisão. Como dispõe o art. 2º, da Lei 

6.858/1980, é possível a expedição de alvará judicial para o levantamento 

de valores em conta inferior a 500 OTN’s, desde que não haja outros bens 

a serem partilhados: “Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.”. Portanto, há óbice legal para ao recebimento e ao 

processamento desta ação de jurisdição, sendo impositiva sua rejeição 

liminar, devendo a pretensão ser apresentada pela via adequada. Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial e extingo o feito, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, por ser insanável o vício contido na postulação. Isentos de 

custas e honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Guarantã do Norte/MT, 2 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-75.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSO GETULIO DE MORAES BUCHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN CAROLINE GOLONI OAB - MT19711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO HENRIQUE VIEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05/11/2019 

às 09:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-46.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI OAB - MT23921/O (ADVOGADO(A))

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/11/2019 

às 14:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 427 de 557



 Cod. Proc.: 41801 Nr: 651-82.2016.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:, Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AILTON JOSÉ MACHADO, Cpf: 

20376480149, Rg: 254.116, Filiação: Ligia Machado e Arcedino Machado, 

data de nascimento: 29/07/1961, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

casado(a), agropecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Autos n° 651-82.2016.811.0036 (41801)Execução 

FiscalDecisão.DEFIRO PARCIALMENTE a análise do pedido da parte 

exequente de fls. 64, apenas para determinar a citação por edital do 

executado, pois vislumbro que, antes da realização de constrição dos 

seus bens, é necessária a citação dele da presente execução.Nesse 

sentido, observa-se que este Juízo tentou em vários endereços citar eles 

pessoalmente, porém não obteve êxito (fls. 13 e 40), além disso restaram 

frustradas todas as pesquisas por informações sobre o atual endereço 

dos executados (fls. 23 e 68), de modo que conclui-se que ele 

encontra-se em lugar ignorado ou incerto, pois foram infrutíferas as 

tentativas de localização.1) Dessa forma, CITEM-SE POR EDITAL o 

executado, por se encontrar em endereço incerto e não sabido (art. 256, II 

e §3º do NCPC), com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais advertências 

previstas em lei. 2) CASO O REFERIDO PRAZO TRANSCORRER “IN 

ALBIS”, mantendo-se o exequente inerte, desde já, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA desta Comarca, como CURADORA ESPECIAL da 

parte executada. Devendo a secretaria, nesse caso, fazer carga dos 

autos ao Douto Defensor Público para apresentar a devida resposta no 

interesse da parte, no prazo de 15 (quinze) dias.3) Dessa forma, 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.4) Após, 

CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intime-se.Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

14/01/2019. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 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, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 06 de fevereiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000837-83.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SOUZA SILVA (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 1000837-83.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ZILDA SILVA DOS ANJOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado. Devidamente intimado, o requerido manteve-se 

inerte. É o breve relatório. Decido. Das provas. Defiro as provas na forma 

requerida, consistente em depoimento pessoal das partes e inquirição das 

testemunhas. Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/05/20, às 13h30min. INTIMEM-SE as 

partes pessoalmente a fim de que compareçam à audiência, para prestar o 

seu depoimento, CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A 

ADVERTÊNCIA DA PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, 

conforme estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS 

ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto 

que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM 

ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos 

do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC. A 

inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 26 de fevereiro de 

2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-82.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIOBINO DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY FERREIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Vistos etc. Encererrada a instrução processual,não havendo requerimento 

das partes, MANTENHO os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-70.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GABRIEL DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0014924A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000090-70.2018.8.11.0036 Ação de Indenização por Danos 

Morais Despacho. Vistos etc. INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da 

contestação apresentada em ID 18486366, sob pena de preclusão de 

direitos. Com o decurso do prazo sem manifestação da parte autora, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 02/03/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-28.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS (REQUERENTE)

SERAFIM JOSE DE BARROS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ARRUDA ROSA (REQUERIDO)

ATEVALDO CEZAR SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000318-11.2019.8.11.0036 Despacho. Vistos etc. Por este juízo 

verificar a possibilidade de acordo entre as partes, ENCAMINHEM-SE os 

autos à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de 

conciliação, após INTIMEM-SE as partes autora e a parte requerida para 

comparecer no ato. Por fim, caso tenha êxito a conciliação VOLTEM os 

autos conclusos para a homologação do acordo, contudo caso as partes 
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não entrem em acordo, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze) dias apresente a contestação, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. INTIME-SE a Defesa dos Autores. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 02/03/2020. 

Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000082-59.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE OLIVEIRA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES OAB - GO0032468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMIRO CUSTODIO DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 8010184-89.2017.8.11.0036 Despacho Vistos etc. Conforme 

certidão retro ocorreu o trânsito em julgado do V. Acórdão. Isso posto, 

CUMPRA a serventia o já determinado na sentença e acórdão, 

arquivando-se os autos com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 02/03/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-68.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JESUS MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY RUS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000450-68.2019.8.11.0036 Ação de Obrigação de Fazer 

Despacho. Vistos etc. INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da contestação 

apresentada em ID 24981697, sob pena de preclusão de direitos. Com o 

decurso do prazo sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE a 

serventia e voltem-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 

02/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-26.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILTON DE SOUZA PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo n.º 1000069-26.2020.8.11.0036 Ação Obrigação de Fazer 

Decisão. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE LIMINAR, proposta por ODAILTON DE SOUZA PAULO, em face 

de DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DEMAEG, todos 

devidamente qualificados. Em resumo, a parte autora alega que foi 

surpreendida com corte do fornecimento de água em sua residência, pois 

conforme demonstram os comprovantes de pagamento anexos à inicial, as 

contas mensais estariam quitadas. Aduz ainda, que procurou o requerido 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – DEMAEG, todavia, 

não recebeu qualquer informação quanto ao motivo do corte do 

fornecimento de água. Assim, liminarmente, o autor requer o 

reestabelecimento do fornecimento de água cujo hidrômetro possui nº 

A13GO35307. É o relatório. Fundamento. O Novo Código de Processo Civil, 

de certa forma, incorporou o entendimento do Código anterior de que os 

pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 

300, caput, Novo Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, noto 

pertinente o DEFERIMENTO dele, uma vez que, com base em cognição 

sumária, observa-se que os mencionados requisitos estão presentes 

neste caso concreto. Compulsando a petição inicial e os documentos 

acostados, observa-se que o questionamento da parte autora reside no 

corte de fornecimento de água em sua residência em razão de suposto 

inadimplemento junto ao requerido Departamento de Água. Inicialmente, 

verifica-se a plena configuração do periculum in mora, tendo em vista que 

o fornecimento de água encanada trata-se de serviço essencial que não 

pode ser interrompido pela falta de pagamento pretérito. O Autor tem 

direito de receber em seu imóvel o serviço de fornecimento de água 

prestado pelo Requerido, o que não afasta a apuração da 

responsabilidade pelos débitos eventualmente lançados na unidade 

consumidora em outra ação. O que se discute aqui é a impossibilidade de 

corte de água em virtude de débito consolidado, bem como a 

impossibilidade de interrupção do serviço como forma de compelir o 

consumidor ao pagamento de débitos pretéritos. Como se vê dos 

documentos acostados em ID 29322649, há comprovação de pagamento 

referente aos últimos 06 (seis) meses, logo, não pode a requerida para a 

cobrança desse crédito, requerida, dispõe de meio processual apropriado. 

Logo, o serviço de fornecimento de água e esgoto é essencial e sua 

continuidade não pode ser interrompida em razão de débito pretérito, que é 

a hipótese dos autos. Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios 

acerca do tema. Vejamos: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO 

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

IMPROCEDÊNCIA REFORMA PARCIAL CORTE QUE TEVE, POR 

FUNDAMENTO, DÉBITO PRETÉRITO ILEGALIDADE LIMINAR DE 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONFIRMADA MANUTENÇÃO DO 

SERVIÇO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO 

REGULAR DANOS MORAIS NÃO OCORRENTES AÇÃO JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; 

Apelação 0002911-12.2011.8.26.0224; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; 

Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª 

Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2018; Data de 

Registro: 16/02/2018)” Portanto, presentes os requisitos, a concessão da 

liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, 

por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão para a parte requerida (art. 300, §3º, do Novo CPC). Decido. 

Diante do exposto, DEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES expostos na petição 

inicial, aduzidos pela autora ODAILTON DE SOUZA PAULO, para isso: 1) 

DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, 

consumidora, incumbindo ao requerido DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO - DEMAEG o ônus de provar a licitude, regularidade e 

vencimento das contas que alega estarem vencidas e justificarem o corte 

do fornecimento de água. 2) DETERMINO, até o final do trâmite processual, 

a abstenção de nova interrupção do fornecimento de água hidrômetro nº 

A13GO35307. 3) Desse modo, DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO do 

requerido DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DEMAEG, 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, TOME as providências 

administrativas necessárias, para regularizar o fornecimento de água ao 

hidrômetro nº A13GO35307. 4) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade 

da realização de acordo judicial entre as partes no presente feito (art. 3º, 

§2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo 

para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seus Advogados e CITE-SE/INTIME-SE a parte 

requerida para comparecer no ato. 5) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A 

CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação do 

acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

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

apresente a contestação, a partir da data da referida audiência, sob pena 

de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, 

também, INTIME-SE a PARTE AUTORA para que posteriormente ofereça a 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) No final, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 02/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-36.2013.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADONEL BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010022-36.2013.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. 1) 

Considerando que parte autora apresentou o endereço atualizado da parte 

requerida em ID 18906563, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 

parte autora e CITE a parte requerida para comparecer no ato, no 

endereço indicado em ID 18906563. Por fim, caso tenha êxito a conciliação 

VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, contudo 

caso as partes não entrem em acordo, INTIME-SE a parte requerida para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a contestação, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 02/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-05.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA GOMES VIEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000105-05.2019.8.11.0036 Decisão. Vi-stos etc. INDEFIRO o 

pedido da parte autora de ID 19202374, pois para o deferimento da citação 

por edital necessita da comprovação DOCUMENTAL que houve o 

esgotamento das tentativas pela parte autora de localização do endereço 

dos requeridos em comento, como, por exemplo, certidão negativa de 

busca em bancos de dados privados e públicos disponíveis na sociedade. 

Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, informe nos autos o endereço atualizado de ARY 

MACEDO VILELA, para a citação pessoal dele, sob pena de extinção do 

feito, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 02/03/2020. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-75.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECREI EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000262-75.2019.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. INDEFIRO o 

pedido de nomeação de advogado dativo de ID 21419129, pois a ação 

tramita no Juizado Especial onde, nos termos do Art. 9º, da Lei 9.099/95, 

as partes comparecerão pessoalmente. Conforme se verifica em id 

21348710, a parte fora devidamente citada para os termos da presente 

ação, bem como compareceu à audiência de conciliação em id 22453876, 

saindo intimada do prazo para apresentar contestação, quedando-se 

inerte. Isso posto, nos termos do estabelece o art. 20 da Lei 9.099/95, 

DECRETO a REVELIA da requerida, mantendo os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

02/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-56.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA TAVARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000703-56.2019.8.11.0036 Sentença. Vistos e etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes para que 

produza os seus efeitos legais e, por consequência decido o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil Lei 13.105/15. Ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publicação e registro pelo sistema do PJE. Guiratinga/MT, 

02/03/2020. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 75512 Nr: 521-43.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEKCSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Autos nº: 521-43.2015.811.0096.

Código Apolo nº: 75512.

 Vistos, etc.

1 - Diante do petitório de ref. 51, REVOGO a nomeação da defensora 

dativa Dra. Amanda Augusta Bottega, de ref. 47.

2 - No mais, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o Dr. SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS – 

OAB/MT 24920/O, a fim de que promova a defesa do interesse do réu 

Jaeckson Martins da Silva.

3 - INTIME-SE o causídico nomeado para manifestar sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76274 Nr: 855-77.2015.811.0096

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPCdI-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurides Parron Parron - 

OAB:20719/0

 Autos nº: 855-77.2015.811.0096.

Código Apolo nº: 76274.

 Vistos, etc.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dra. EURIDES PARRON 

PARRO – OAB/MT 20719/O, a fim de que promova a defesa do menor 

infrator Jean Barbosa Pain.

Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 78002 Nr: 273-43.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALTENES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15178-O, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126

 (...) 1 – Sem prejuízo, homologo a proposta de suspensão condicional do 

processo formulada e aceita pelo acusado, SUSPENDO O CURSO DO 

PROCESSO por 02 (dois) anos, imponho ao autor do fato as seguintes 

condições: a) Proibição de ausentar-se da comarca em que reside, por 

mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial; b) Comparecimento 

pessoal e obrigatório a Juízo, trimestralmente, para informar e justificar 

suas atividades; c) Reversão dos valores pagos a título de fiança para o 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Banco do Brasil, agência nº 

4137-8, c/c nº 13079-6 CNPJ nº 28282032/0001-46.); d) Informar nos 

autos do processo eventuais mudanças de endereço; e) Entrega de 10 

[dez] cestas básicas à Secretaria de Assistência Social de Itaúba/MT, no 

valor mínimo de R$ 100,00 [cem reais] cada, podendo ser parceladas em 

até 10 [dez] parcelas mensais, mediante recibo que deverá ser juntado 

pelo autor do fato nos autos, após o adimplemento da obrigação Intime-se 

o autor do fato de que descumprido qualquer das condições acima, ou 

vindo a ser processado, o processo retomará seu curso, com a 

revogação do benefício. 2 - Considerando que o réu atualmente 

encontra-se residindo no município de Sinop/MT, DEPREQUE-SE aquela 

comarca a fiscalização do cumprimento da suspensão condicional do 

processo imposta ao denunciado. 3 - Decorrido o prazo, ao Ministério 

Público para manifestação. 4 – Outrossim, no que tange a citação do réu, 

em que pese tenha retornado a carta precatória com diligência negativa, é 

sabido que, o comparecimento deste ao processo, com a constituição de 

defensor, sana qualquer e eventual vício em sua citação, o que é o caso 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 1312-41.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Lima da Silva, EDIVANEI DA 

CUNHA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 Autos nº: 1312-41.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 84010.

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os réus tenham 

informado possuírem advogado, verifica-se que este deixou transcorrer o 

prazo sem a devida manifestação (ref. 19).

Desta feita, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dr. CLAYTON 

OLIMPIO PINTO – OAB/MT 23.858/O, a fim de que promova a defesa dos 

réus Edivanei da Cunha da Luz e Luiz Fernando Lima da Silva.

Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92030 Nr: 2899-64.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 2896-64.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 92030.

 Vistos, etc.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dr. João Guedes 

Carrara, a fim de que promova a defesa do réu Diones de Meira.

Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92848 Nr: 350-47.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO APARECIDO MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O

 Autos nº: 350-47.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92848.

 Vistos, etc.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dr. FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO – OAB/MT 19749-O , a fim de que promova a defesa do réu 

Diego Aparecido Miranda dos Santos.

Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97471 Nr: 3658-91.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TONIAZZO, WENDER EVANGELISTA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 Autos nº: 3658-91.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97471.

 Vistos, etc.

1 - Diante do petitório de ref. 34, REVOGO a nomeação do(a) defensor(a) 

dativo(a) Dr(a). Fernando Sasso Andreotto, de ref. 34.

2 - No mais, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o Dr. CLAYTON OLIMPIO PINTO – OAB/MT 

23.858/O, a fim de que promova a defesa do interesse dos réus Nelson 

Toniazzo e Wender Evangelista de Oliveira.

3 - INTIME-SE o causídico nomeado para manifestar sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-72.2020.8.11.0096
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Parte(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURITA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000041-72.2020.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do advogado da 

parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre os presentes embargos. ITAÚBA, 3 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-46.2014.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADEMIR BATISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DESPACHO Processo: 

8010020-46.2014.8.11.0096. REQUERENTE: SALETE SANTOS RODRIGUES 

REQUERIDO: HENRIQUE MENDES Vistos, etc. 1) RECEBO o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, da Lei 9.099/95, 

visto que preenchidos os requisitos. 2) Considerando que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, observadas as formalidades 

legais, REMETA-SE o processo à Turma Recursal, consignando os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, 

CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-29.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO DE SOUZA TONIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DE TOLEDO OAB - MT26765/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

FERNANDO PEREIRA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000018-29.2020.8.11.0096. REQUERENTE: LUCAS ANTONIO DE SOUZA 

TONIAZZO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO PEREIRA MATA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

DECIDO. 1) Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC, podendo ser revogado a qualquer tempo. 

Almeja a parte requerente a concessão de tutela de urgência de seu 

pedido, para que a parte requerida promova a suspensão da exigibilidade 

do IPVA posterior à alienação do veículo e a exclusão do nome do autor 

da dívida ativa, transferindo o veículo objeto da lide para o proprietário 

atual, sob a alegação de que vendeu uma motocicleta para o requerido, já 

pactuado que seria realizado a transferência do bem, o que não ocorreu, 

tendo agora, em razão do uso pelo requerido da motocicleta multas em 

nome do requerente. Pois bem. Para a concessão dos efeitos da tutela 

antecipada, é necessário que hajam elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ou seja, devem ser preenchidos os requisitos elencados no 

artigo 300 do CPC, com 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”. À 

luz do entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. A tutela 

antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para 

garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia 

é o mesmo que injustiça manifesta. Entretanto, apesar da cognição em 

casos tais ser apenas superficial, isto é, não exauriente, deve o Julgador, 

ao concedê-la, ter um mínimo de probabilidade de direito, de modo a indicar 

que em uma análise perfunctória assiste direito a parte demandante, não 

significando que a medida não possa vir a ser modificada, tendo em vista 

que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento. Nesse 

passo, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir 

caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera resguardo ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Com efeito, o requerente alega que o requerido não realizou a 

transferência combinada. No entanto, não colacionou no processo 

qualquer documento que comprove o alegado. Não há no processo 

qualquer comprovação de que o veículo tenha sido vendido ao requerido. 

Malgrado tenha juntado a procuração de Id. n.º 28161645, está não 

comprova a venda do bem ou mesmo a sua tradição, apenas outorga 

alguns poderes de regularização, o que não indica a tradição do bem, 

faltando, portanto, probabilidade de direito. Por outro lado, o perigo da 

infrutuosidade, consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara 

(in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é 

compreendida nas seguintes palavras: “toda vez que houver fundado 

receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano 

irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para 

que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará 

presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a concessão da 

tutela jurisdicional cautelar”. Nessa conjuntura, não está preenchido 

também o requisito do perigo de dano, uma vez que o cunjunto probatório 

se mostra frágil para fim de averiguar a probabilidade de direito e 

consequentemente o perigo de dano. Desse modo, a pleito limnar não 

merece prosperar. No entanto, nada impede que seja requerido em 

momento posterior, uma vez que é cabível a tutela de urgência em 

qualquer momento do processo. 3) Isto posto, INDEFIRO a tutela 

antecipada pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, destacando, entrementes, que a presente 

decisão pauta-se na provisoriedade e, caso o processo aponte um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 4) AGUARDE-SE a 

realização da audiência de conciliação que foi redesignada no Id. n.º 

29763865, visto que não houve tempo hábil para a citação da parte 

requerida. 5) CITE-SE e INTIME-SE o requerido para comparecer ao ato 

processual, com cópia do pedido inicial, consignando a advertência de 

que, não comparecendo, CONSIDERAR-SE-ÃO verdadeiras as alegações 

iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95), 
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exceto a Autarqui demandada, visto que não possui poderes para 

transgir, conforme justicado na contestação de Id. n.º 28446576. 6) 

INTIME-SE a parte requerente para também comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada RESULTARÁ na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. 7) Ademais, tendo em vista que já foi apresentada 

contestação pelo DETRAN, conforme Id. n.º 28446576, INTIME-SE a parte 

requerente para impugná-la, em 05 dias. 8) Realizada a audiência de 

conciliação, caso não haja acordo e sendo transcorrido o prazo para 

constetação e impugnação, DIGAM as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. 9) Após tudo cumprido, 

FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento antecipado da lide ou 

designação de audiência, conforme o caso. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-72.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SCAPINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELVI SCAPINELLO OAB - 813.293.859-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SEGUNDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000106-72.2017.8.11.0096. REQUERENTE: MAURICIO SCAPINELLO 

REPRESENTANTE: NELVI SCAPINELLO REQUERIDO: TIAGO SEGUNDO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 

38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. De proêmio, verifico que foi designada 

audiência de conciliação pelo sistema automático do PJe, sendo 

redesignada, porém restou infrutífera, uma vez que a parte requerida não 

foi citada, consoante termo de audiência de Id. n.º 13245228. Ademais, foi 

redesignada a audiência outrora agendada, conforme Id. n.º 22506915, 

sendo o requerente devidamente intimado, conforme Id. n.º 22508219, 

porém não compareceu a solenidade, a teor do termo de audiência de Id. 

n.º 26696355. Nesse passo, verifico que a parte autora não se fez 

presente em audiência de conciliação e, tampouco justificou sua ausência 

na sobredita audiência. Desse modo, diante da ausência da requerente 

sem nenhuma justificativa, operam-se os efeitos da contumácia, nos 

termos do artigo 51 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: “Artigo 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; (...)”. 

Assim, diante da ausência da parte interessada a extinção do processo é 

medida que se impõe. 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 2) 

Ademais, tendo em vista que não constar dos autos de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. 3) Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, certifique-se, anote-se, baixe-se 

e arquivem-se os autos. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000561-79.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIZIO FIDELIS OAB - SP45934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO RODRIGUES MIRANDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo nº 1000561-79.2019.8.11.0027 Vistos etc. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais, e nomeio 

inventariante a requerente IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA, 

independente de assinatura de termo de compromisso, nos termos do 

artigo 664 do CPC, a qual deverá apresentar as declarações, atribuir valor 

ao espólio e apresentar plano de partilha, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Deverá a inventariante, em mesma manifestação, retificar o valor da causa 

fazendo constar o valor integral dos bens componentes do espólio e 

efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, conforme o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE a secretaria o integral 

cumprimento das determinações. Na hipótese de descumprimento, 

volvam-me os autos conclusos para deliberações. Por outro lado, caso 

integralmente cumpridas, ou seja, recolhidas as custas e apresentadas as 

declarações de forma correta, intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Nacional para, querendo, manifestarem-se sobre eventual 

interesse no feito. Ainda nesta situação, deverá a inventariante carrear 

aos autos certidões negativas em nome do de cujus emitidas pelas 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, assim como, também, 

comprovar a emissão da GIA para pagamento de ITCMD, assim como o 

devido recolhimento do tributo em favor da Fazenda Pública Estadual, ou 

apresentar documento hábil a comprovar a isenção do tributo pela 

Fazenda, assim viabilizando o julgamento do plano de partilha. Na 

sequência, colha-se parecer do Ministério Público e então venham-me os 

autos conclusos. Ciência à inventariante. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 13 de 

agosto de 2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000880-47.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANA FERREIRA MACIEL OAB - MT25441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO POLO BERALDO TOCALINO OAB - SP314940 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000880-47.2019.8.11.0027. Vistos, etc. 

Diante da certidão de evento de ID 28040044- 28040051 que a requerente 

informou sua impossibilidade financeira de constituir advogado, e tendo em 

vista que a Defensoria Pública não mais atua nesta comarca, NOMEIO a 

Dra.Wana Ferreira Maciel, inscrita na OAB sob o n° 25.441-MT, para 

patrocinar os interesses da parte requerente, devendo ser intimada de 

sua obrigação frente à nomeação, conforme o artigo 34, inc. XII da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB). Consigno que os honorários advocatícios 

serão arbitrados em momento oportuno. INTIME-SE a advogada nomeada, 

para requerer o que entender de direito. CADASTRE-SE o causídico no 

Sistema com urgência para que possa receber as futuras publicações. Às 

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

estilo. Itiquira-MT, 03 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58666 Nr: 1939-24.2018.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rui Cardoso da Silveira, Paulo 

Afonso da Silveira, MARIA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atenda-se ao requerimento (ref.09), tão somente quanto à intimação da 

requerente para que no prazo de 10 (dez) dias proceda à atualização do 

débito, anexando aos autos os cálculos respectivos.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Itiquira/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 1223-60.2019.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdS, JAM, PRFdM, OdSF, AMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT, Joifer Alex Caraffini - OAB:13909/MT, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14.885/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Vistos, etc.

 CUMPRA-SE os termos da decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (ref. 85).

EXPEÇA-SE o necessário.

 Itiquira/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 597-41.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulania Rodrigues da Silva, Sandrini Nayara 

dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarâes 

Junior - OAB:15.694, BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO - OAB:24749/O, 

Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT, Thelma Aparecida 

Garcia Guimarães - OAB:3402-B

 Analisando a prisão preventiva das rés, em obediência ao previsto no art. 

316, parágrafo único, do CPP, verifico que a medida de restrição de 

liberdade cautelar ainda é necessária, considerando que a instrução 

processual já se encerrou, com a apresentação de alegações finais pela 

defesa, faltando apenas a prolação da sentença. Ademais, as 

denunciadas estão sendo processadas por crime grava (tráfico de drogas 

e associação), além de possuírem reiteração criminosa, motivo que 

justifica a segregação cautelar. Além disso, não comprovaram que 

possuem filhos menores que dependam de seus cuidados, uma vez que 

foi suspenso o poder familiar das requeridas nos autos 1000316-68.2019 

e 1000264-72.2019, conforme manifestação do Ministério Público na ref. 

29. Desta forma, mantenho a segregação cautelar das denunciadas.

 Intimem-se. Após, faça-se a conclusão dos autos para a sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001250-82.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MACHADO BORCHEID (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. 0001250-82.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:ELAINE 

MACHADO BORCHEID 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: 14:20 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000103-65.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000103-65.2020.8.11.0047 EXEQUENTE: LEONCIO PINHEIRO 

DA SILVA NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por LEÔNCIO PINHEIRO DA 

SILVA NETO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Partes qualificadas no feito. Atento ao disposto na Resolução n. 

004/2014/TP e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ; considerando 

tratar-se de execução movida em face da Fazenda Estadual, cujo valor 

não ultrapassa os 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, declino da competência e determino a remessa da 

presente ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às providências. 

Jauru-MT, 2 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39170 Nr: 238-36.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARIA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por ANGELINA 

MARIA PAULO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Partes qualificadas no feito.

Após concordância da autarquia com o cálculo apresentado pela 

exequente (Ref. 78) foram expedidas as RPVs (Ref. 80/81).

Informado nos autos o depósito dos valores correspondentes as 

requisições (Ref. 92/93).

Vinculados (Ref. 101).

A parte autora apresentou os dados bancários para levantamento (Ref. 

98).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. DECIDO.

 Conforme o acima delineado, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da parte exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permitem a extinção da execução 
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de título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

EXPEÇA-SE os competentes alvarás para levantamento das quantias 

informadas (Ref. 80/81), através do SISTEMA SISCONDJ, pois 

devidamente vinculadas (Ref. 101).

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

exequente (Ref. 98). Consigno, ainda, que o causídico possui poderes 

para tanto, conforme (pág. 11).

 Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-93.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVO OTAVIANO DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALCINDO PERES DA ROSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000045-93.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

SIZENANDO SANTANA REU: NATIVO OTAVIANO DA COSTA Vistos. 1. 

Diante do petitório de Ref: 29384833 cancelo a audiência anteriormente 

designada. 2. Ademais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

retificando o polo passivo da demanda, no prazo de 10(dez) dias, 

cumprindo o determinado no art. 73 e ss. do Código de Processo Civil. 3. 

Feito isso, cite-a(o) para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo constar no mandado as advertências legais. 4. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-93.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVO OTAVIANO DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALCINDO PERES DA ROSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000045-93.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

SIZENANDO SANTANA REU: NATIVO OTAVIANO DA COSTA Vistos. 1. 

Diante do petitório de Ref: 29384833 cancelo a audiência anteriormente 

designada. 2. Ademais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

retificando o polo passivo da demanda, no prazo de 10(dez) dias, 

cumprindo o determinado no art. 73 e ss. do Código de Processo Civil. 3. 

Feito isso, cite-a(o) para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo constar no mandado as advertências legais. 4. 

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0011862-45.2019.8.16.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOUSA & VENDRAMETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE NETO OAB - PR95258 (ADVOGADO(A))

RICARDO FERNANDO DA SILVA OAB - PR78458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBEGANE BEZERRA ILARIO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do Novo 

Código de Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a 

cópia da precatória de mandado. 2. Após, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-05.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 29767297. 

MARCELÂNDIA, 3 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000213-18.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE ROGERIA DELFINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000213-18.2020.8.11.0030 REQUERENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: MICHELE 

ROGERIA DELFINO DESPACHO Cuida-se de Carta Precatória dirigida a 

este Juízo para cumprimento nos limites desta Comarca. De plano, verifico 

que a Carta vem devidamente acompanhada dos documentos essenciais 

ao cumprimento do ato. Assim, formalmente perfeita, CUMPRA-SE 
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expedindo o necessário. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo 

Deprecante. Frustrado o cumprimento, certifique-se o motivo e, igualmente, 

devolva-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 680-53.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdSMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 680-53.2016.811.0030

Código Apolo: 55170

DECISÃO

Indefiro o pedido de folhas 93-94, uma vez que a presente ação não é rito 

de expropriação de bens.

Não podemos aplicar os dois procedimentos simultâneos, sendo assim, 

considerando que um é o da prisão e o outro de expropriação de bens, o 

procedimento determinado seguirá normalmente pelo rito determinado nos 

autos.

No entanto, nada impede da parte autora entrar com ação autônoma para 

penhora de bens para receber as parcelas que não gerarão efeito no rito 

de prisão.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE RITOS. É viável cobrar sob 

pena de prisão as três prestações anteriores ao ajuizamento da ação, 

mais as que se vencerem no curso do feito. No caso, a execução abrange 

mais do que essas prestações, de forma que apenas parte delas pode, 

em tese, ser cobrada sob pena de prisão. A opção é da credora, que 

deverá, se for do seu interesse, manifestá-la perante o juiz de origem. Se 

a parte credora optar pelo rito da prisão, poderá executar neste processo 

apenas as prestações passíveis de serem executadas sob pena de 

prisão. As demais, nesse hipótese, só poderão ser executadas em outro 

processo, pelo rito de expropriação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 7007751412, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/07/2018).

Por fim, tendo em vista que o executado não pagou o débito, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 dias, manifeste acerca da 

possibilidade da conversão do rito da prisão civil em rito de expropriação.

Cumpra-se, com urgência.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 45869 Nr: 1542-92.2014.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio José da Cunha, Jovanice Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1542-92.2014.811.0030

Código Apolo: 45869

DECISÃO

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e 

INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 48150 Nr: 222-70.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldina Jonas Martins da Cruz, Valdete Lucia Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinair Cristina de Paula - 

OAB:18040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 222-70.2015.811.0030

Código Apolo: 48150

DESPACHO

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para manifestar-se nos autos. 

Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a requerente para manifestar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 54901 Nr: 586-08.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 586-08.2016.811.0030

Código Apolo: 54901

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal instaurada em desfavor de SÉRGIO LUIZ DA 

SILVA.

A representante do Ministério Público Estadual pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado, em razão da sua morte (folhas 138-139).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Em face do teor do art. 107, inciso I, do Código Penal, onde se disciplina 

que a morte do agente é causa que extingue a possibilidade jurídica do 

Estado impor a pena, uma vez juntada aos autos a informação do óbito do 

acusado SÉRGIO LUIZ DA SILVA, impõe-se a extinção da sua punibilidade.

Assim, em conformidade com a lei penal, estando devidamente 

comprovada a morte do agente (folhas 138-140), declaro extinta a 

punibilidade do acusado SÉRGIO LUIZ DA SILVA, com base no art. 107, 

inciso I, do Código Penal.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50213 Nr: 1100-92.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Venancio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1100-92.2015.811.0030

Código Apolo: 50213

DESPACHO

Compulsando os autos verifico que a parte exequente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para manifestar-se nos autos. 

Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a parte exequente para 

manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 67610 Nr: 3088-80.2017.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Ante o exposto, DECRETO O DIVÓRCIO do casal MARIA FERNANDES 

DOS SANTOS e ALBERTINO LUIZ DOS SANTOS, com fundamento no art. 

226, § 6º, da Constituição Federal. Por consequência, declaro cessados 

os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.A 

requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, Maria Fernandes 

de Jesus.Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.Sem 

custas.Com o trânsito em julgado, arquive-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.DIEGO HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65272 Nr: 1970-69.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildes de Souza, Miguel José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que o acordo juntado às folhas 150-153 

não consta a assinatura da parte autora, diante disso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o acordo com as 

devidas assinaturas.

Após, voltem-me os autos conclusos para homologação do acordo 

extrajudicial.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60525 Nr: 4021-87.2016.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Aranldo Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta)

dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 72584 Nr: 1870-80.2018.811.0030

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de 

Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito e em 

conformação à tutela antecipada outrora deferida, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, solidariamente, à obrigação de fazer, 

consistente em fornecer à parte autora o medicamento manipulado 

(FLUOXETINA+CICLOBENZAPRINA+NIMESULIDA+FAMOTIDINA), NA 

FORMA DO RELATÓRIO MÉDICO DE FLS. 18/20, por prazo indefinido, 

enquanto for necessário ao tratamento, mediante apresentação semestral 

de receita médica atualizada.Por consectário, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Isentos os 

requeridos de custas, à vista do determinado pela Lei Estadual n° 

7.603/2001 e a teor do que dispõe o art. 460 da CNGC/MT.Por se tratar de 

sentença ilíquida, decorrido o prazo para interposição de recurso, devem 

os autos ser encaminhados ao TJMT à vista da necessidade de remessa 

necessária (art. 496, do CPC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-27.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS JUNIOR DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000096-27.2020.8.11.0030 AUTOR: WILLIANS JUNIOR DA CRUZ REU: 

VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 
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na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 14h, audiência esta que será 

realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-12.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS GONCALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000097-12.2020.8.11.0030 AUTOR: JEREMIAS GONCALVES DE SOUSA 

REU: BANCO BRADESCO DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com 

pedido de reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome 

foi inscrito irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela 

demandada. Em síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que 

justifique a imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória 

funda-se na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No 

caso dos autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos 

autorizadores do deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem 

totalmente desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à 

conclusão de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a 

realidade. Com efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à 

demandada, órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de 

ocorrência de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a 

isso a generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam 

a uma infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 14h15min, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-38.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIVAN BATISTA RUICCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000147-38.2020.8.11.0030 AUTOR: NEURIVAN BATISTA RUICCI 

REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com 

pedido de reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome 

foi inscrito irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela 

demandada. Em síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que 

justifique a imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória 

funda-se na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No 

caso dos autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos 

autorizadores do deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem 

totalmente desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à 

conclusão de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a 

realidade. Com efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à 

demandada, órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de 

ocorrência de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a 

isso a generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam 

a uma infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 14h30min, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-71.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000106-71.2020.8.11.0030 AUTOR: MARINA DE ALMEIDA REU: BANCO 
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BRADESCO DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 

na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 14h45min, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-24.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000135-24.2020.8.11.0030 AUTOR: EDIVAN FERREIRA DA SILVA REU: 

VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 

na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 15h, audiência esta que será 

realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-96.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAR ALVES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000169-96.2020.8.11.0030 AUTOR: SIMAR ALVES DE MOURA REU: 

VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 

na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 15h30min, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-81.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)
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___________________________________________ Processo : 

1000170-81.2020.8.11.0030 AUTOR: ANA ROSA MARQUES DE ALMEIDA 

REU: VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência 

de débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 

na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 15h45min, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-66.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

___________________________________________ Processo : 

1000171-66.2020.8.11.0030 AUTOR: SIDNEI DIAS DA SILVA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito, com pedido de 

tutela provisória, cumulada com pedido de reparação por dano moral. 

Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito irregularmente nos 

cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em síntese, diz não ter 

relação jurídica contratual com ela que justifique a imputação do débito. 

Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se na urgência ou na 

evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos autos, não foram 

comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do deferimento liminar 

do pedido. A petição inicial vem totalmente desacompanhada de qualquer 

documentação idônea que leve à conclusão de que a assertiva da parte 

autora de fato condiz com a realidade. Com efeito, não há nenhuma prova 

de reclamação prévia junto à demandada, órgão de defesa do consumidor 

ou mesmo registro policial de ocorrência de fraude na utilização de seus 

documentos. Agregue-se a isso a generalidade dos argumentos 

constantes na inicial, que se amoldam a uma infinidade de situações, e 

facilmente chega-se à conclusão pela inviabilidade do deferimento liminar 

do pedido. Por outro lado, tem-se que a relação de fundo é eminentemente 

de consumo, de modo que, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em 

vista da hipossuficiência da parte autora em relação à requerida, INVERTO 

O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, que compete à parte autora 

trazer ao menos indícios de que suas alegações condizem com a 

realidade dos fatos, não se podendo impor à demandada, em todos os 

casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos 

constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica. Em 

vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ a 

demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 16h, audiência esta que será 

realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-36.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRIZA LUANA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)
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___________________________________________ Processo : 

1000173-36.2020.8.11.0030 AUTOR: BRIZA LUANA SANTANA REU: VIVO 

S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito, 

com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de reparação por 

dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito irregularmente 

nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em síntese, diz 

não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a imputação do 

débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se na urgência ou 

na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos autos, não foram 

comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do deferimento liminar 

do pedido. A petição inicial vem totalmente desacompanhada de qualquer 

documentação idônea que leve à conclusão de que a assertiva da parte 

autora de fato condiz com a realidade. Com efeito, não há nenhuma prova 

de reclamação prévia junto à demandada, órgão de defesa do consumidor 

ou mesmo registro policial de ocorrência de fraude na utilização de seus 

documentos. Agregue-se a isso a generalidade dos argumentos 

constantes na inicial, que se amoldam a uma infinidade de situações, e 

facilmente chega-se à conclusão pela inviabilidade do deferimento liminar 

do pedido. Por outro lado, tem-se que a relação de fundo é eminentemente 

de consumo, de modo que, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em 

vista da hipossuficiência da parte autora em relação à requerida, INVERTO 

O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, que compete à parte autora 

trazer ao menos indícios de que suas alegações condizem com a 

realidade dos fatos, não se podendo impor à demandada, em todos os 

casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos 

constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica. Em 

vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ a 

demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 16:15h, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito
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MARINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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___________________________________________ Processo : 

1000174-21.2020.8.11.0030 AUTOR: MARINA PEREIRA DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória, 

cumulada com pedido de reparação por dano moral. Aduz a parte autora 

que seu nome foi inscrito irregularmente nos cadastros de proteção ao 

crédito pela demandada. Em síntese, diz não ter relação jurídica contratual 

com ela que justifique a imputação do débito. Pois bem. É sabido que a 

tutela provisória funda-se na urgência ou na evidência, na forma do art. 

294 do CPC. No caso dos autos, não foram comprovados nenhum dos 

requisitos autorizadores do deferimento liminar do pedido. A petição inicial 

vem totalmente desacompanhada de qualquer documentação idônea que 

leve à conclusão de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a 

realidade. Com efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à 

demandada, órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de 

ocorrência de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a 

isso a generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam 

a uma infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 16:30h, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-51.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)
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___________________________________________ Processo : 

1000172-51.2020.8.11.0030 AUTOR: CARLOS FRANCA DA SILVA REU: 

VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 

na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 16:45h, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-58.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PINHEIRO PRATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)
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___________________________________________ Processo : 

1000178-58.2020.8.11.0030 AUTOR: MARILENE PINHEIRO PRATA REU: 

VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 

na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 17:00h, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 
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comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-35.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000186-35.2020.8.11.0030 AUTOR: LUCIA MARIA DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com 

pedido de reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome 

foi inscrito irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela 

demandada. Em síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que 

justifique a imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória 

funda-se na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No 

caso dos autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos 

autorizadores do deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem 

totalmente desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à 

conclusão de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a 

realidade. Com efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à 

demandada, órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de 

ocorrência de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a 

isso a generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam 

a uma infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 17:15h, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-14.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINO LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000168-14.2020.8.11.0030 AUTOR: MINERVINO LUIZ DA SILVA REU: 

VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 

na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 15h15min, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-20.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON PEREIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000187-20.2020.8.11.0030 AUTOR: GEFERSON PEREIRA SOARES REU: 

VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela provisória, cumulada com pedido de 

reparação por dano moral. Aduz a parte autora que seu nome foi inscrito 

irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito pela demandada. Em 

síntese, diz não ter relação jurídica contratual com ela que justifique a 

imputação do débito. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se 

na urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. No caso dos 

autos, não foram comprovados nenhum dos requisitos autorizadores do 

deferimento liminar do pedido. A petição inicial vem totalmente 

desacompanhada de qualquer documentação idônea que leve à conclusão 

de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a realidade. Com 

efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à demandada, 

órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de ocorrência 

de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a isso a 

generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam a uma 

infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 

inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 
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diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, que 

desde já designo para o dia 08.04.2020, às 17:30h, audiência esta que 

será realizada pelo juiz togado. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO BIULCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000076-50.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000076-50.2020.8.11.0090 AUTOR(A): MAURICIO SOARES REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência para o 

fim de determinar que o instituto requerido implante “in limine” o benefício 

de auxílio doença. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo 

revogá-los a qualquer tempo, caso inverídicas as alegações. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve 

ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar 

de existir parecer médico particular atestando sua enfermidade, o seu teor 

conflita com a perícia do INSS. Outrossim, não vislumbro, de plano, que a 

parte requerente possui condição de segurada especial da seguridade 

social. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será 

possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir 

se a parte autora tem ou não direito à declaração do benefício 

previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 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 (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE 

a parte autora para impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 

Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000105-03.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER-MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Vara ùnica de Nova Canaã do Norte (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão Processo: 1000105-03.2020.8.11.0090; Valor 

causa: R$ 179.483,91; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Atos executórios, Diligências]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé 

que, compulsando os presentes autos, verifiquei que as custas de 

diligência do Oficial (a) de Justiça foram recolhidas para a Comarca de 

Colíder/MT, conforme dados informados na Guia de Diligência juntada 

(referência 29502784). Nestes termos, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o (a) advogado (a) do polo ativo para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial (a) de Justiça a fim de 

que seja cumprido o mandado na zona rural e/ou urbana desta Comarca. 

Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) 

à Comarca de Nova Canaã do Norte -MT, nos temos do Provimento 

07/2017. NOVA C NORTE, 3 de março de 2020 DEOPLANIL MARIANO DE 

SOUSA FILHO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto Alves, s/n, RUA JOÃO 

LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-970 

TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-57.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA RIBEIRO OAB - 048.125.521-41 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. F. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000082-57.2020.8.11.0090 REPRESENTANTE: ELISANGELA APARECIDA 

RIBEIRO AUTOR(A): G. A. R. REU: ALEX CAETANO FEITOSA NUNES 

Vistos. Trata-se de ação de investigação de paternidade cumulada com 

alimentos Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99, §3º, do CPC. Este processo, por seu objeto deverá 

tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil, em razão do que a Secretaria deverá agir com 

as cautelas necessárias. Na espécie é incabível a fixação dos alimentos 

provisórios, uma vez que inexistem provas suficientes no feito acerca do 

relacionamento da genitora da parte autora, na demanda de alimentos, com 

o requerido. Insta consignar o entendimento do Egrégio TJMT acerca da 

matéria: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO LEGAL – ART. 557, 

DO CPC – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS 

OU INDÍCIOS DE PATERNIDADE – REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não constando nos autos prova 

suficiente da paternidade do alimentante com relação ao alimentando, 

mesmo que se considere simples prova indiciária, deve ser indeferido o 

requerimento de alimentos provisórios. Em sede de Agravo Regimental, o 

agravante não apresentando qualquer argumento novo capaz de modificar 

o decisum recorrido, a sua manutenção é a medida que se impõe. O 

Relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e 

na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir 

monocraticamente o feito posto à sua apreciação. (AgR 97421/2012, DES. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 443 de 557



DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2012, 

Publicado no DJE 06/09/2012). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

alimentos provisórios, pois inexistem, por hora, elementos suficientes 

acerca da comprovação do relacionamento. Determino o encaminhamento 

dos autos ao conciliador para que proceda à designação de audiência de 

conciliação e mediação. Após, cite-se a parte requerida e intimem-se as 

partes para que compareçam à solenidade a ser designada. O réu poderá 

oferecer contestação, desde que por meio de advogado, no prazo de 15 

dias, na forma do art. 335 do CPC. Ciência ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000721-12.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CALZOLARI (REQUERIDO)

JOELMA FERNANDES CALZOLARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão de impulsionamento Processo: 

1000721-12.2019.8.11.0090; Valor causa: R$ 792.196,32; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Diligências]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos do artigo 701 XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o (a) advogado (a) do polo ativo para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se quanto à certidão do (a) Oficial (a) de Justiça 

de referência 29676870. NOVA C NORTE, 3 de março de 2020 DEOPLANIL 

MARIANO DE SOUSA FILHO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto Alves, s/n, RUA 

JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-970 TELEFONE: (66) 35511105

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

Processo Número: 1000230-05.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. H. B. T. (REU)

L. G. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Redesignação de Audiência Considerando o artigo 139, inciso 

V, e o artigo 334 do CPC, a Resolução n° 125 do CNJ, bem como a 

determinação do MM juiz, REDESIGNO para o dia 07 DE ABRIL DE 2020, Às 

13:30; a audiência posteriormente agendada. O referido é verdade e dou 

fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) Intimados/Notificados(A, S) 

Comparecer(Em) Devidamente trajados(A, S) e portando Documentos 

Pessoais. Nova Canaã do Norte – MT, 28 de FEVEREIRO de 2020. Keith 

Charlene dos Santos Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-54.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

C NORTE VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE Rua Alberto Alves, 

s/n, RUA JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - 

CEP: 78515-970 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000024-54.2020.8.11.0090 Valor da causa: 

R$ 12.468,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA Endereço: 

AV MATO GROSSO, 115, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação, nos termos da Decisão de 

referência 28572045 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). NOVA C NORTE, 3 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico Judiciário 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34385 Nr: 538-44.2008.811.0090

 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: DINIZ HORÁCIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA FERNANDA CASULA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - 

OAB:MT-3735, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR ZANELLA ANDRADE 

CAMPOS - OAB:OAB/PE 25.775, PEDRO AZEDO DE MELO FILHO - 

OAB:OAB/PE 12.852, RAFAEL DE BIASE CABRAL DE SOUZA - 

OAB:OAB/PE 23.342

 Vistos.

Ante o teor da certidão à fl. 317, intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na oitiva da 

testemunha, considerando que a carta precatória retornou sem o devido 

cumprimento.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se vista dos 

autos às partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações finais por memoriais escritos, nos termos do art. 

364, § 2º, do CPP.
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Havendo interesse na oitiva da testemunha e apresentado novo endereço 

em Comarca diversa, expeça-se carta precatória à Comarca informada 

para sua oitiva, atentando-se para o endereço informado, pelo que FIXO o 

PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento dela, nos termos do art. 261, 

“caput”, c.c. o art. 237, inciso III, e art. 69, § 1º, do NCPC."

Por fim, sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-33.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000017-33.2018.8.11.0090 REQUERENTE: LUCIA APARECIDA CHAVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à 

parte reclamada. Trata-se de reclamação proposta por LUCIA APARECIDA 

CHAVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados. A competência absoluta, 

em razão da matéria, é de ordem pública, devendo ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, nos termos do art. 64, § 1º, do NCPC: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Inicialmente, causas complexas 

são incompatíveis com o rito do Juizado Especial Cível. E, nesse sentido, 

questionamentos de cobranças irregulares de faturas de consumo de 

água e/ou energia elétrica dependem de exame pericial, incompatível com 

o rito sumaríssimo, orientado que é pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, na dicção 

do art. 2º da Lei 9.099/95, não sendo suficiente a perícia informal do art. 

35 da referida lei e do Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a 

responsabilidade no fornecimento das concessionárias vai até o ponto de 

entrada da unidade residencial, sendo dali em diante a responsabilidade do 

consumidor pelo uso, ainda que não quisto, vale dizer, é de 

responsabilidade deste o consumo decorrente de eventuais vazamentos 

por problemas hidráulicos ou no encanamento da propriedade imobiliária 

ou fugas de corrente por falhas da instalação elétrica, fios desencapados, 

mal dimensionados ou com a isolação desgastada pelo tempo, o uso 

constante de benjamins ou ainda de eletrodomésticos defeituosos. A par 

disso, o consumo involuntário pode até mesmo decorrer de esquecimento 

de aparelhos ligados e de torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro 

que é esquecido em funcionamento quando a família sai de férias, o que 

resultará em alto consumo de água e energia elétrica. E a invocação da 

média de consumo não socorre o pleito da parte requerente, pois que 

inexiste consumo fixo. Embora possa a utilização dos recursos de água e 

energia elétrica seguir um padrão de acordo com a rotina e hábitos 

familiares, nada impede a flutuação exacerbada em determinados 

períodos, como a realização de atividades comerciais informais, uma 

grande obra de reforma e o recebimento de visitas por um longo período 

na unidade residencial. Daí porque sendo o consumo variável, torna-se 

imperiosa a realização de exame pericial seja no relógio medidor de 

consumo de água e/ou energia elétrica, seja na rede hidráulica e/ou 

instalação da habitação, em consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Caso não se adote tal entendimento, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível para a empresa fornecedora, que não tem 

como comprovar que determinada pessoa consumiu determinado 

quantitativo a não ser pelo que registrado no relógio medidor, mormente 

diante da inviolabilidade de domicílio e da intimidade. É preciso relembrar 

que, diante das inúmeras ações fraudulentas e inidôneas propostas nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia consumo 

regular de água ou energia elétrica ou contrato legítimo entre as partes, a 

exemplo das seguintes. 1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, REVOGO a liminar concedida (Num. 

12571542 - Págs. 1/3) e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-33.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000017-33.2018.8.11.0090 REQUERENTE: LUCIA APARECIDA CHAVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à 

parte reclamada. Trata-se de reclamação proposta por LUCIA APARECIDA 

CHAVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados. A competência absoluta, 

em razão da matéria, é de ordem pública, devendo ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, nos termos do art. 64, § 1º, do NCPC: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Inicialmente, causas complexas 

são incompatíveis com o rito do Juizado Especial Cível. E, nesse sentido, 

questionamentos de cobranças irregulares de faturas de consumo de 

água e/ou energia elétrica dependem de exame pericial, incompatível com 

o rito sumaríssimo, orientado que é pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, na dicção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 445 de 557



do art. 2º da Lei 9.099/95, não sendo suficiente a perícia informal do art. 

35 da referida lei e do Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a 

responsabilidade no fornecimento das concessionárias vai até o ponto de 

entrada da unidade residencial, sendo dali em diante a responsabilidade do 

consumidor pelo uso, ainda que não quisto, vale dizer, é de 

responsabilidade deste o consumo decorrente de eventuais vazamentos 

por problemas hidráulicos ou no encanamento da propriedade imobiliária 

ou fugas de corrente por falhas da instalação elétrica, fios desencapados, 

mal dimensionados ou com a isolação desgastada pelo tempo, o uso 

constante de benjamins ou ainda de eletrodomésticos defeituosos. A par 

disso, o consumo involuntário pode até mesmo decorrer de esquecimento 

de aparelhos ligados e de torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro 

que é esquecido em funcionamento quando a família sai de férias, o que 

resultará em alto consumo de água e energia elétrica. E a invocação da 

média de consumo não socorre o pleito da parte requerente, pois que 

inexiste consumo fixo. Embora possa a utilização dos recursos de água e 

energia elétrica seguir um padrão de acordo com a rotina e hábitos 

familiares, nada impede a flutuação exacerbada em determinados 

períodos, como a realização de atividades comerciais informais, uma 

grande obra de reforma e o recebimento de visitas por um longo período 

na unidade residencial. Daí porque sendo o consumo variável, torna-se 

imperiosa a realização de exame pericial seja no relógio medidor de 

consumo de água e/ou energia elétrica, seja na rede hidráulica e/ou 

instalação da habitação, em consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Caso não se adote tal entendimento, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível para a empresa fornecedora, que não tem 

como comprovar que determinada pessoa consumiu determinado 

quantitativo a não ser pelo que registrado no relógio medidor, mormente 

diante da inviolabilidade de domicílio e da intimidade. É preciso relembrar 

que, diante das inúmeras ações fraudulentas e inidôneas propostas nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia consumo 

regular de água ou energia elétrica ou contrato legítimo entre as partes, a 

exemplo das seguintes. 1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, REVOGO a liminar concedida (Num. 

12571542 - Págs. 1/3) e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-95.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MALICIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000041-95.2017.8.11.0090 REQUERENTE: DONIZETE MALICIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à 

parte reclamada. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais 

proposta por DONIZETE MALICIA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública, devendo ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, nos termos 

do art. 64, § 1º, do NCPC: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” 

Inicialmente, causas complexas são incompatíveis com o rito do Juizado 

Especial Cível. E, nesse sentido, questionamentos de cobranças 

irregulares de faturas de consumo de água e/ou energia elétrica 

dependem de exame pericial, incompatível com o rito sumaríssimo, 

orientado que é pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, na dicção do art. 2º da Lei 9.099/95, 

não sendo suficiente a perícia informal do art. 35 da referida lei e do 

Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a responsabilidade no fornecimento 

das concessionárias vai até o ponto de entrada da unidade residencial, 

sendo dali em diante a responsabilidade do consumidor pelo uso, ainda 

que não quisto, vale dizer, é de responsabilidade deste o consumo 

decorrente de eventuais vazamentos por problemas hidráulicos ou no 

encanamento da propriedade imobiliária ou fugas de corrente por falhas 

da instalação elétrica, fios desencapados, mal dimensionados ou com a 

isolação desgastada pelo tempo, o uso constante de benjamins ou ainda 

de eletrodomésticos defeituosos. A par disso, o consumo involuntário 

pode até mesmo decorrer de esquecimento de aparelhos ligados e de 

torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro que é esquecido em 

funcionamento quando a família sai de férias, o que resultará em alto 

consumo de água e energia elétrica. E a invocação da média de consumo 

não socorre o pleito da parte requerente, pois que inexiste consumo fixo. 

Embora possa a utilização dos recursos de água e energia elétrica seguir 

um padrão de acordo com a rotina e hábitos familiares, nada impede a 

flutuação exacerbada em determinados períodos, como a realização de 

atividades comerciais informais, uma grande obra de reforma e o 

recebimento de visitas por um longo período na unidade residencial. Daí 

porque sendo o consumo variável, torna-se imperiosa a realização de 

exame pericial seja no relógio medidor de consumo de água e/ou energia 

elétrica, seja na rede hidráulica e/ou instalação da habitação, em 

consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: “ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Caso não se adote tal 

entendimento, a prova fica extremamente difícil, para não falar impossível 

para a empresa fornecedora, que não tem como comprovar que 

determinada pessoa consumiu determinado quantitativo a não ser pelo que 

registrado no relógio medidor, mormente diante da inviolabilidade de 

domicílio e da intimidade. É preciso relembrar que, diante das inúmeras 

ações fraudulentas e inidôneas propostas nas Comarcas de Nova Canaã 

do Norte e Colíder, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o 

que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes 

empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o 

que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora virou 

instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e advogados), 
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que se aproveitam muitas vezes da desorganização de fornecedores de 

produtos e bens e prestadores de serviços e da impossibilidade material 

de se defenderem de forma articulada em todas as comarcas do país, de 

norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial 

quando havia consumo regular de água ou energia elétrica ou contrato 

legít imo entre as partes, a exemplo das seguintes. 

1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000289-13.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 5 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000648-26.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000649-11.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 5 0 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001654-05.2017.8.11.0009 (Colíder); 1001958-04.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  8 0 2 0 0 1 1 - 7 9 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1 0 0 0 0 3 8 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-95.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MALICIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000041-95.2017.8.11.0090 REQUERENTE: DONIZETE MALICIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à 

parte reclamada. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais 

proposta por DONIZETE MALICIA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública, devendo ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, nos termos 

do art. 64, § 1º, do NCPC: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” 

Inicialmente, causas complexas são incompatíveis com o rito do Juizado 

Especial Cível. E, nesse sentido, questionamentos de cobranças 

irregulares de faturas de consumo de água e/ou energia elétrica 

dependem de exame pericial, incompatível com o rito sumaríssimo, 

orientado que é pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, na dicção do art. 2º da Lei 9.099/95, 

não sendo suficiente a perícia informal do art. 35 da referida lei e do 

Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a responsabilidade no fornecimento 

das concessionárias vai até o ponto de entrada da unidade residencial, 

sendo dali em diante a responsabilidade do consumidor pelo uso, ainda 

que não quisto, vale dizer, é de responsabilidade deste o consumo 

decorrente de eventuais vazamentos por problemas hidráulicos ou no 

encanamento da propriedade imobiliária ou fugas de corrente por falhas 

da instalação elétrica, fios desencapados, mal dimensionados ou com a 

isolação desgastada pelo tempo, o uso constante de benjamins ou ainda 

de eletrodomésticos defeituosos. A par disso, o consumo involuntário 

pode até mesmo decorrer de esquecimento de aparelhos ligados e de 

torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro que é esquecido em 

funcionamento quando a família sai de férias, o que resultará em alto 

consumo de água e energia elétrica. E a invocação da média de consumo 

não socorre o pleito da parte requerente, pois que inexiste consumo fixo. 

Embora possa a utilização dos recursos de água e energia elétrica seguir 

um padrão de acordo com a rotina e hábitos familiares, nada impede a 

flutuação exacerbada em determinados períodos, como a realização de 

atividades comerciais informais, uma grande obra de reforma e o 

recebimento de visitas por um longo período na unidade residencial. Daí 

porque sendo o consumo variável, torna-se imperiosa a realização de 

exame pericial seja no relógio medidor de consumo de água e/ou energia 

elétrica, seja na rede hidráulica e/ou instalação da habitação, em 

consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: “ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Caso não se adote tal 

entendimento, a prova fica extremamente difícil, para não falar impossível 

para a empresa fornecedora, que não tem como comprovar que 

determinada pessoa consumiu determinado quantitativo a não ser pelo que 

registrado no relógio medidor, mormente diante da inviolabilidade de 

domicílio e da intimidade. É preciso relembrar que, diante das inúmeras 

ações fraudulentas e inidôneas propostas nas Comarcas de Nova Canaã 

do Norte e Colíder, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o 

que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes 

empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o 

que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora virou 

instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e advogados), 

que se aproveitam muitas vezes da desorganização de fornecedores de 

produtos e bens e prestadores de serviços e da impossibilidade material 

de se defenderem de forma articulada em todas as comarcas do país, de 

norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial 

quando havia consumo regular de água ou energia elétrica ou contrato 

legít imo entre as partes, a exemplo das seguintes. 

1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000289-13.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 5 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000648-26.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000649-11.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 5 0 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001654-05.2017.8.11.0009 (Colíder); 1001958-04.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  8 0 2 0 0 1 1 - 7 9 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1 0 0 0 0 3 8 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-95.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MALICIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000041-95.2017.8.11.0090 REQUERENTE: DONIZETE MALICIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à 

parte reclamada. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais 

proposta por DONIZETE MALICIA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública, devendo ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, nos termos 

do art. 64, § 1º, do NCPC: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” 

Inicialmente, causas complexas são incompatíveis com o rito do Juizado 

Especial Cível. E, nesse sentido, questionamentos de cobranças 

irregulares de faturas de consumo de água e/ou energia elétrica 

dependem de exame pericial, incompatível com o rito sumaríssimo, 

orientado que é pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, na dicção do art. 2º da Lei 9.099/95, 

não sendo suficiente a perícia informal do art. 35 da referida lei e do 

Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a responsabilidade no fornecimento 

das concessionárias vai até o ponto de entrada da unidade residencial, 

sendo dali em diante a responsabilidade do consumidor pelo uso, ainda 

que não quisto, vale dizer, é de responsabilidade deste o consumo 

decorrente de eventuais vazamentos por problemas hidráulicos ou no 

encanamento da propriedade imobiliária ou fugas de corrente por falhas 

da instalação elétrica, fios desencapados, mal dimensionados ou com a 

isolação desgastada pelo tempo, o uso constante de benjamins ou ainda 

de eletrodomésticos defeituosos. A par disso, o consumo involuntário 

pode até mesmo decorrer de esquecimento de aparelhos ligados e de 

torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro que é esquecido em 

funcionamento quando a família sai de férias, o que resultará em alto 

consumo de água e energia elétrica. E a invocação da média de consumo 

não socorre o pleito da parte requerente, pois que inexiste consumo fixo. 

Embora possa a utilização dos recursos de água e energia elétrica seguir 

um padrão de acordo com a rotina e hábitos familiares, nada impede a 

flutuação exacerbada em determinados períodos, como a realização de 

atividades comerciais informais, uma grande obra de reforma e o 

recebimento de visitas por um longo período na unidade residencial. Daí 

porque sendo o consumo variável, torna-se imperiosa a realização de 

exame pericial seja no relógio medidor de consumo de água e/ou energia 

elétrica, seja na rede hidráulica e/ou instalação da habitação, em 

consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: “ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Caso não se adote tal 

entendimento, a prova fica extremamente difícil, para não falar impossível 

para a empresa fornecedora, que não tem como comprovar que 

determinada pessoa consumiu determinado quantitativo a não ser pelo que 

registrado no relógio medidor, mormente diante da inviolabilidade de 

domicílio e da intimidade. É preciso relembrar que, diante das inúmeras 

ações fraudulentas e inidôneas propostas nas Comarcas de Nova Canaã 

do Norte e Colíder, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o 

que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes 

empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o 

que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora virou 

instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e advogados), 

que se aproveitam muitas vezes da desorganização de fornecedores de 

produtos e bens e prestadores de serviços e da impossibilidade material 

de se defenderem de forma articulada em todas as comarcas do país, de 

norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial 

quando havia consumo regular de água ou energia elétrica ou contrato 

legít imo entre as partes, a exemplo das seguintes. 

1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000289-13.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 5 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000648-26.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000649-11.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 5 0 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001654-05.2017.8.11.0009 (Colíder); 1001958-04.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  8 0 2 0 0 1 1 - 7 9 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1 0 0 0 0 3 8 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-95.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MALICIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000041-95.2017.8.11.0090 REQUERENTE: DONIZETE MALICIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à 

parte reclamada. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais 

proposta por DONIZETE MALICIA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública, devendo ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, nos termos 

do art. 64, § 1º, do NCPC: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” 

Inicialmente, causas complexas são incompatíveis com o rito do Juizado 

Especial Cível. E, nesse sentido, questionamentos de cobranças 

irregulares de faturas de consumo de água e/ou energia elétrica 

dependem de exame pericial, incompatível com o rito sumaríssimo, 

orientado que é pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, na dicção do art. 2º da Lei 9.099/95, 

não sendo suficiente a perícia informal do art. 35 da referida lei e do 

Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a responsabilidade no fornecimento 

das concessionárias vai até o ponto de entrada da unidade residencial, 

sendo dali em diante a responsabilidade do consumidor pelo uso, ainda 

que não quisto, vale dizer, é de responsabilidade deste o consumo 

decorrente de eventuais vazamentos por problemas hidráulicos ou no 

encanamento da propriedade imobiliária ou fugas de corrente por falhas 
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da instalação elétrica, fios desencapados, mal dimensionados ou com a 

isolação desgastada pelo tempo, o uso constante de benjamins ou ainda 

de eletrodomésticos defeituosos. A par disso, o consumo involuntário 

pode até mesmo decorrer de esquecimento de aparelhos ligados e de 

torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro que é esquecido em 

funcionamento quando a família sai de férias, o que resultará em alto 

consumo de água e energia elétrica. E a invocação da média de consumo 

não socorre o pleito da parte requerente, pois que inexiste consumo fixo. 

Embora possa a utilização dos recursos de água e energia elétrica seguir 

um padrão de acordo com a rotina e hábitos familiares, nada impede a 

flutuação exacerbada em determinados períodos, como a realização de 

atividades comerciais informais, uma grande obra de reforma e o 

recebimento de visitas por um longo período na unidade residencial. Daí 

porque sendo o consumo variável, torna-se imperiosa a realização de 

exame pericial seja no relógio medidor de consumo de água e/ou energia 

elétrica, seja na rede hidráulica e/ou instalação da habitação, em 

consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: “ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Caso não se adote tal 

entendimento, a prova fica extremamente difícil, para não falar impossível 

para a empresa fornecedora, que não tem como comprovar que 

determinada pessoa consumiu determinado quantitativo a não ser pelo que 

registrado no relógio medidor, mormente diante da inviolabilidade de 

domicílio e da intimidade. É preciso relembrar que, diante das inúmeras 

ações fraudulentas e inidôneas propostas nas Comarcas de Nova Canaã 

do Norte e Colíder, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o 

que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes 

empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o 

que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora virou 

instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e advogados), 

que se aproveitam muitas vezes da desorganização de fornecedores de 

produtos e bens e prestadores de serviços e da impossibilidade material 

de se defenderem de forma articulada em todas as comarcas do país, de 

norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial 

quando havia consumo regular de água ou energia elétrica ou contrato 

legít imo entre as partes, a exemplo das seguintes. 

1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000289-13.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 5 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000648-26.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000649-11.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 5 0 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001654-05.2017.8.11.0009 (Colíder); 1001958-04.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  8 0 2 0 0 1 1 - 7 9 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1 0 0 0 0 3 8 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-77.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DAMASIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000221-77.2018.8.11.0090 REQUERENTE: GUEDES & MORAES LTDA - 

ME REQUERIDO: DAYANE DAMASIO DE OLIVEIRA Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO Considerando a quitação do débito objeto do(a) 

presente cumprimento de sentença/ação de execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 14 de dezembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-68.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. M. COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES BORGES GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000672-68.2019.8.11.0090 REQUERENTE: S. S. M. COMERCIO 

VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP REQUERIDO: CHARLES BORGES 

GONCALVES Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato 

unilateral do autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição 

processual. Em regra, não depende do consentimento do réu para que 

seja homologada. A exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, 

segundo o qual, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação. Perlustrando-se os autos 

verifica-se que a parte requerida não foi sequer citada para responder a 

ação, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de 

homologação da desistência. Nesta senda, não há óbice legal para a 

homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados pela parte 

autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c.c. art. 51, 

caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-69.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. M. COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA TAVARES RUFINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000659-69.2019.8.11.0090 REQUERENTE: S. S. M. COMERCIO 

VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - EPP REQUERIDO: AMANDA TAVARES 

RUFINO Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do 
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autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em 

regra, não depende do consentimento do réu para que seja homologada. A 

exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi 

sequer citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 

pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-02.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DE ALIMENTOS N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANA DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000657-02.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MERCANTIL DE ALIMENTOS 

N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP REQUERIDO: LUCIVANA DA SILVA 

SOARES Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do 

autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em 

regra, não depende do consentimento do réu para que seja homologada. A 

exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi 

sequer citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 

pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-32.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DE ALIMENTOS N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON GOMES DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000655-32.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MERCANTIL DE ALIMENTOS 

N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP REQUERIDO: WEMERSON GOMES DE 

ASSIS Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do 

autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em 

regra, não depende do consentimento do réu para que seja homologada. A 

exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi 

sequer citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 

pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-62.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DE ALIMENTOS N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA PILLER DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000653-62.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MERCANTIL DE ALIMENTOS 

N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP REQUERIDO: FERNANDA CRISTINA 

PILLER DOS SANTOS Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato 

unilateral do autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição 

processual. Em regra, não depende do consentimento do réu para que 

seja homologada. A exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, 

segundo o qual, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação. Perlustrando-se os autos 

verifica-se que a parte requerida não foi sequer citada para responder a 

ação, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de 

homologação da desistência. Nesta senda, não há óbice legal para a 

homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados pela parte 

autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c.c. art. 51, 

caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-77.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DE ALIMENTOS N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE DEUS PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000652-77.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MERCANTIL DE ALIMENTOS 

N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP REQUERIDO: DANIEL DE DEUS PERES 

Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o 

qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em regra, não 

depende do consentimento do réu para que seja homologada. A exceção 

se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a 
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contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi 

sequer citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 

pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-25.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DE ALIMENTOS N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOÃO DE LUNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000649-25.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MERCANTIL DE ALIMENTOS 

N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP REQUERIDO: SEVERINO JOÃO DE LUNA 

Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o 

qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em regra, não 

depende do consentimento do réu para que seja homologada. A exceção 

se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi 

sequer citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 

pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-40.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DE ALIMENTOS N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000648-40.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MERCANTIL DE ALIMENTOS 

N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP REQUERIDO: RICARDO PEREIRA DA 

SILVA Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do 

autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em 

regra, não depende do consentimento do réu para que seja homologada. A 

exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi 

sequer citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 

pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-70.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DE ALIMENTOS N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIOMAR GUIMARAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000646-70.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MERCANTIL DE ALIMENTOS 

N.SRA. APARECIDA LTDA - EPP REQUERIDO: CLEIDIOMAR GUIMARAES 

DA SILVA Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do 

autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em 

regra, não depende do consentimento do réu para que seja homologada. A 

exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi 

sequer citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 

pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-44.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CENTAURO MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO FURTAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000596-44.2019.8.11.0090 REQUERENTE: CENTAURO MOTO PECAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ELEANDRO FURTAK Vistos. Relatório dispensado 

– art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO fundamentadamente. A 

desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada. A exceção se encontra 

no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a contestação, o autor 

não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. 

Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi sequer 

citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 
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pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000072-10.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo 

sistema CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia 

para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 II. Guia para 

deslocamento ao município de Nova Bandeirantes/MT (zona urbana) = 

R$390,00. VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00. * Caso a parte 

Interessada pretenda oferecer meios para cumprimento pelo Oficial de 

Justiça, deverá proceder na forma do art. 648 da C.N.G.C: "Art. 648. Se a 

parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça (veículo, aeronave, 

embarcação etc.), propondo-se a custear as respectivas despesas 

(combustível, motorista etc.), formulará requerimento justificado ao Juiz do 

processo, que decidirá sobre a real conveniência e necessidade dessa 

forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o problema da 

onerosidade do processo". SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-12.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Impugnação a Contestação. 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-70.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do valor 

mencionado na certidão lançada no id. 29815204. Após o pagamento, 

comprove nos autos para que seja reenviada a Carta Precatória para 

cumprimento. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-33.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILO ALEXANDRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por TARCILO 

ALEXANDRE DE ALMEIDA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, pleiteando benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade. Afirma a parte-autora, em 

síntese, ter nascido aos 24/12/1958, afirmando que satisfaz plenamente 

os requisitos exigidos para a concessão do benefício referente à 

aposentadoria rural por idade. Instrui a inicial com documentos diversos, 

como: i. Cópia de documentos indicando a idade; ii. Certidão de casamento 

indicando a profissão de lavrador/agricultor (1978); iii. Declaração de 

órgão público indicando vínculo com área e/ou atividade rural (2011); iv. 

Documento vinculado à atividade rural (contrato, termo, arrendamento, 

parceria, etc.), de 1997, 1999, 2004, 2007; v. Notas Fiscais/recibos de 

compra/venda de atividade/serviço relacionado à atividade rural em seu 

nome ou cônjuge/companheiro ou filho (1999, 2010, 2011, 2013, 2014, 

2015, 2017, 2016); vi. Documento de indeferimento do pedido 

administrativo (07/01/2019); Inicial recebida, não houve a concessão de 

tutela antecipada. Contestação e impugnação apresentadas, saneou-se o 

processo. Audiência de instrução realizada. Parte-autora apresentou 

alegações finais. É o que parece relevante relatar. II FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 PRELIMINARES A prescrição suscitada não possui relevância, pois o 

requerimento foi feito menos de cinco anos antes do ajuizamento. II.2 

MÉRITO A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: a. idade 

mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, §7º, II, da 

CF/88 e art. 48, §1º, da Lei nº 8.213/91); b. carência, traduzida no efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei; c. a condição de 

empregado prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter 

não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive 

como diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), ou de trabalhador autônomo rural 

(art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado 

especial (art. 11, VII). II.2.1 Da idade A parte-autora nasceu em 

24/12/1958, ou seja, atingiu a idade mínima para se aposentar no ano de 

2018, conforme se infere dos documentos pessoais juntados com a inicial, 

cabendo-lhe, portanto, demonstrar o início de prova documental 

(“material”) corroborada com a prova testemunhal do efetivo exercício da 

atividade rural, pelo prazo equivalente à carência de 180 meses, conforme 

Tabela do art. 142 da Lei 8.213/91. II.2.2 Da carência No que tange à 

carência, deve a parte-autora demonstrar o exercício da atividade rural na 

condição de segurado especial pelo período correspondente, à luz do 

artigo 142 da Lei nº 8.213/91, na data em que completou a idade mínima 

(aquisição do direito à aposentadoria) (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, 

rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, §3º, da Lei 8.213/91, a comprovação 
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do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando baseada em início 

razoável de prova material, contemporânea à época dos fatos alegados, 

não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo o período 

equivalente à carência do benefício (Enunciados 14 e 34 da Súmula da 

Turma Nacional de Uniformização), devidamente corroborada por prova 

testemunhal produzida em juízo, se necessário. No caso, a parte-autora 

juntou como início de prova material fotocópia dos seguintes documentos 

(apenas aqueles em que há data e que sejam reputados como relevantes): 

i. Certidão de casamento indicando a profissão de lavrador/agricultor 

(1978); ii. Declaração de órgão público indicando vínculo com área e/ou 

atividade rural (2011); iii. Documento vinculado à atividade rural (contrato, 

termo, arrendamento, parceria, etc.), de 1997, 1999, 2004, 2007; iv. Notas 

Fiscais/recibos de compra/venda de atividade/serviço relacionado à 

atividade rural em seu nome ou cônjuge/companheiro ou filho (1999, 2010, 

2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2016). Com efeito, os documentos citados 

constituem em início razoável de “prova material” da condição de rurícola 

do requerente, pois são documentos contemporâneos aos fatos, estando 

eles devidamente preenchidos. Igualmente, vale destacar que a prova 

material exigida não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja razoável, que estabeleça 

delineamento fático de confirmação do alegado pelo requerente, não 

podendo deixar de ser sublinhado entendimento jurisprudencial 

relacionado à dificuldade da construção probatória em casos como o 

debatido (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). Não por outro motivo 

que a Desembargadora Federal Neuza Alves, relatora nos autos de n. 

2007.33050001263, ao fundamentar seu voto argüiu: “é firme a linha de 

precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de que o início razoável de 

prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou 

posterior ao nele retratado, desde que corroborado por segura prova 

testemunhal” (AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz 

Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julg. em 

02/10/2006). Dos documentos juntados, extrai-se a “indicação probatória” 

de vínculo com a atividade rural de 11 anos. Em depoimento pessoal, a 

parte-autora narrou que mora em Nova Bandeirantes. Mora na Zona Rural, 

em uma Chácara. Mora lá há de 12 a 14 anos, não se recordando ao 

certo. Planta horta. O que colhe, entrega para a Conab. Sua companheira 

ajuda na horta. Não tem casa na cidade. Não tem maquinário. À prova 

testemunhal. DAVI narrou que conhece a parte-autora desde 1996, 1997. 

Ele tem uma Chácara. Ele vende produtos na rua (verdura, legumes). A 

família dele o ajuda na atividade. Não tem funcionário. Não tem maquinário. 

SEBASTIÃO narrou que conhece a parte-autora desde 2007, DE Nova 

Bandeirantes. Ele mora em Chácara, de 07ha. Ele planta verduras. Cria 

frango. Ele consome e vende o que sobra. Não tem funcionário ou 

maquinário. A esposa dele o ajuda na atividade. Assim, o que se tem é o 

trabalho em lavoura desde há mais de 15 anos. Do que se angariou, 

portanto, conclui-se que o período de carência (180 meses) foi 

comprovado. II.2.3 Da qualidade de segurado especial A interpretação do 

art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com conclusão que 

privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 39, 

I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91). Com efeito, a economia familiar se 

entende como o trabalho em harmonia com a presença de membros 

familiares para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não 

podendo haver auxílio permanente de empregados na exploração da 

atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. A 

produção probatória testemunhal delineou que a parte-autora trabalhou na 

condição de trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, pelo 

tempo necessário para adquirir o direito pleiteado, isso quando do 

requerimento administrativo (07/01/2019). II.2.4 Conclusão Portanto, a 

atividade probatória, aliada à argumentação calcada no ordenamento 

jurídico, caminham no sentido de que foi comprovado o conjunto de 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. II.3 TUTELA 

ANTECIPADA No tocante à antecipação de tutela em sentença, entende-se 

possível, em tese. No caso concreto, deve ser deferido o pleito, a título de 

tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar da verba e a 

presunção de que se mostra imprescindível para o sustento da 

parte-autora. Neste caso, deve a requerida implantar o benefício no prazo 

de 30 dias, com a consequência de, não o fazendo, ser bloqueado valor 

da União para o pagamento. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, isso para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder aposentadoria por 

idade rural em favor de TARCILO ALEXANDRE DE ALMEIDA, no valor de 

um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (07/01/2019), concluindo-se, 

portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as parcelas já 

recebidas em decorrência de benefício não passível de acumulação 

deverão ser abatidas do quanto devido. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário: i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006); ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). DEIXA-SE DE 

CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, despesas e custas, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da 

Lei Estadual 7.603/01. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 1000 salários mínimos, 

de se aplicar o art. 496, §3º, I, do CPC/15, não sendo o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região, consoante entendimento 

exposto em julgamento da própria corte (TRF-1 - REO: 

0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 24/05/2017 

e-DJF1). Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgadoà 

a) nome do segurado: TARCILO ALEXANDRE DE ALMEIDA; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 01 salário 

mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 07/01/2019 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: benefício a ser ativado pela 

antecipação de tutela; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 dias. OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais - AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – 

BAIRRO: CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641) ou via 

JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000729-83.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DA SILVA QUIXABEIRA (REQUERENTE)

CLEUSA MARIA DE SOUZA QUIXABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FATIMA CARNEZELLA (REQUERIDO)

JOAO ROGERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para manifestação da parte Autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do cumprimento parcial do mandado 

de notificação. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75713 Nr: 149-07.2018.811.0091

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo Ventura da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 14 de setembro de 2018 às 14h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000040-05.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LISANE LOURDES KLAESNER (REQUERENTE)

WALTER KRETSCHMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por WALTER 

KRETSCHMEN e LISANE LOURDES KLAESNER em desfavor de 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS e 

RAULINO KLANN, devidamente qualificados nos autos. Afirma a 

parte-reclamante, em síntese, ter seu nome incluído em cadastro de 

inadimplentes, porém nega ter dado causa a fato que permitira tal situação, 

indicando que não é devedor do valor apontado pela requerida. Requer 

seja concedida tutela de urgência no sentido de determinar que a 

requerida exclua o nome da requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito. Com a Inicial vieram documentos. II FUNDAMENTAÇÃO Pelo 

narrado e apresentado, está de acordo a petição com as formalidades e 

requisitos exigidos, de modo que deve ser recebida. Passa-se à análise 

do pedido referente à tutela antecipada. O art. 300 do CPC rege o tema: 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. Como se nota, torna-se 

imprescindível, para a concessão, a evidenciação de “elementos” 

indicando a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Quanto ao perigo de dano ou o risco, 

concorda-se com o ponto de vista da parte-autora, pois a manutenção de 

restrição indevida em órgãos como SPC/SERASA retira toda a eficácia do 

que se pretende ao final, já que pelo menos parte do que se pleiteia 

refere-se ao dano moral relacionado à inscrição indevida e consequente 

manutenção também ilícita no cadastro de devedores. Assim, o perigo de 

não se resolver a questão é evidente. Quanto à “probabilidade” do direito, 

isso decorreria da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, 

com isso, que o narrado pela autora deve levar à conclusão de que possui 

o direito por ela alegado, ou seja, o direito de que o débito não é legítimo. 

Não obstante isso, a narrativa da parte autora não é corroborada de forma 

suficiente por outros indícios. Os documentos juntados não são 

suficientes, pelo menos neste momento, para grifar a conclusão de que 

houve restrição indevida. Aqui não se desconhece a dificuldade em se 

provar a inexistência de dívida, mas a falta de documentação relacionada 

à tentativa de resolução de forma não judicial (ligações, por exemplo) 

descaracterizam cenário de probabilidade. Aqui é importante sublinhar que 

isso nada tem a ver com interesse de agir ou algo do gênero, mas em 

cenário que indique probabilidade inerente à concessão da tutela de 

urgência pretendida. Em singelo resumo, o que se tem é uma narrativa que 

leva à conclusão do cenário apontado, mas a narrativa não se 

consubstancia por meio de documentos, não sendo possível falar em 

“probabilidade do direito”, a qual é diferente de “possibilidade” ou 

“plausibilidade” do direito alegado. Poder-se-ia perguntar: quais 

documentos a mais seriam necessários, então? E a isso se responde: 

talvez nenhum a mais. Pode soar contraditório, mas não o é. O que se 

quer dizer é que, neste momento, onde se exige probabilidade de direito, é 

insuficiente o conjunto indiciário, mas pode não mais sê-lo após uma 

instrução em que se permita à requerida a alegação que vise a afastar o 

direito da outra parte. Não conseguindo a requerida dar estrutura a um 

cenário que infirme o alegado pela requerente, daí sim poderá ser possível 

a conclusão específica pretendida. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

INDEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, por ausência de 

requisito necessário para sua concessão. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

mais, à SECRETARIA para: 1. DESIGNAR audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta do Setor e observadas as peculiaridades em torno da 

citação (endereço da parte-requerida, especialmente); 2. CITAR a 

parte-requerida para comparecer à audiência de conciliação designada, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme o Enunciado Cível 

04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, atentando-se para o fato de 

que, não contestada, poderá ser decretada a revelia e incidentes os seus 

efeitos, consignando-se o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. INTIMAR 

a requerente para a audiência. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Nova Monte Verde/MT, 03/03/2020. Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

4Vistos... I – RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por APARECIDO 

ALVES JÚNIOR em desfavor de BANCO SANTANDER S. A., devidamente 

qualificados nos autos. Afirma a parte-reclamante, em síntese, ter seu 

nome incluído em cadastro de inadimplentes, mas nega ter dado causa a 

fato que permitira tal situação (ou que levasse à continuidade do cenário), 

indicando que o débito indicado não existiria. Após discorrer sobre o 

cenário, requer seja concedida tutela de urgência no sentido de determinar 

que exclua o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Com 

a Inicial vieram documentos. II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo narrado e 

apresentado, está de acordo a petição com as formalidades e requisitos 

exigidos, de modo que deve ser recebida. Passa-se à análise do pedido 

referente à tutela antecipada. O art. 300 do CPC rege o tema: 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. Como se nota, torna-se imprescindível, para a concessão, a 

evidenciação de “elementos” indicando a “probabilidade do direito” e o 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Quanto ao 
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perigo de dano ou o risco, concorda-se com o ponto de vista da 

parte-autora, pois a manutenção de restrição indevida em órgãos como 

SPC/SERASA e Cartório de Protestos retira toda a eficácia do que se 

pretende ao final, já que pelo menos parte do que se pleiteia refere-se ao 

dano moral relacionado à inscrição indevida e/ou consequente 

manutenção também ilícita no cadastro de devedores. Assim, o perigo de 

não se resolver a questão é evidente. Quanto à “probabilidade” do direito, 

isso decorre da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, 

com isso, que o narrado pela autora leva à conclusão de que possui o 

direito por ela alegado, ou seja, há vinculação do direito apontado com o 

cenário fático de inexistência de motivo para a negativação. Os 

documentos juntados são suficientes, pelo menos neste momento, para 

grifar a conclusão de que a parte-autora não deu causa à restrição, já que 

o débito inexistiria (o que é indicado por documentos referentes a 

cancelamento anterior acerca da mesma suposta relação jurídica). Em 

singelo resumo, o que se tem é uma narrativa que leva à conclusão do 

cenário apontado, tendo a narrativa se consubstanciado por meio de 

documentos, sendo possível falar em “probabilidade do direito”. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, isso para que seja providenciada a exclusão do nome da 

parte-autora do Cadastro de Inadimplentes em relação ao débito em 

destaque, no prazo de 5 dias, fixando-se, desde já, multa no valor de 

R$100,00 por dia de atraso, limitado ao teto de R$3.000,00. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. DESIGNAR 

audiência de conciliação, de acordo com a pauta do Setor; 2. CITAR a 

parte-requerida para comparecer à audiência de conciliação designada, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme o Enunciado Cível 

04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, atentando-se para o fato de 

que, não contestada, poderá ser decretada a revelia e incidentes os seus 

efeitos, consignando-se o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. NO 

MESMO ato, INTIMAR a requerida para fins de dar cumprimento à decisão 

que concedeu a “tutela antecipada”; 4. OFICIAR (por meio de e-mail, se 

possível) ao ÓRGÃO de CADASTRO em cujo banco de dados está a 

negativação, encaminhando cópia da decisão, com a finalidade de DAR 

CUMPRIMENTO a ela 5. INTIMAR a requerente para a audiência. Pela 

celeridade, serve cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO. 

Cumprir, COM URGÊNCIA. Nova Monte Verde/MT, 03 de março de 2020. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-97.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I – RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por OSMAR 

FERREIRA BORGES em desfavor de BANCO SAFRA S. A., devidamente 

qualificados nos autos. Afirma a parte-reclamante, em síntese, ter 

recebido um valor em sua conta, decorrente de um empréstimo, mas nega 

ter dado causa a fato que permitira tal situação), indicando que não 

realizou o empréstimo e não tem interesse nele. Após discorrer sobre o 

cenário, requer seja concedida tutela de urgência no sentido de impedir 

que a requerida faça cobranças e negativações. Com a Inicial vieram 

documentos. II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo narrado e apresentado, está de 

acordo a petição com as formalidades e requisitos exigidos, de modo que 

deve ser recebida. Passa-se à análise do pedido referente à tutela 

antecipada. O art. 300 do CPC rege o tema: 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. Como se 

nota, torna-se imprescindível, para a concessão, a evidenciação de 

“elementos” indicando a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”. Quanto ao perigo de dano ou o risco, 

concorda-se com o ponto de vista da parte-autora, pois a inserção ou 

manutenção de restrição indevida em órgãos como SPC/SERASA e 

Cartório de Protestos retira toda a eficácia do que se pretende ao final, já 

que pelo menos parte do que se pleiteia refere-se ao dano moral 

relacionado à inscrição indevida e/ou consequente manutenção também 

ilícita no cadastro de devedores. Assim, o perigo de não se resolver a 

questão é evidente. Quanto à “probabilidade” do direito, isso decorre da 

construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, com isso, que o 

narrado pela autora leva à conclusão de que possui o direito por ela 

alegado, ou seja, há vinculação do direito apontado com o cenário fático 

de inexistência de motivo para a negativação. Os documentos juntados 

são suficientes, pelo menos neste momento, para grifar a conclusão de 

que a parte-autora não deu causa à situação delineada, já que o 

empréstimo teria sido feito de maneira unilateral. Em singelo resumo, o que 

se tem é uma narrativa que leva à conclusão do cenário apontado, tendo a 

narrativa se consubstanciado por meio de documentos, sendo possível 

falar em “probabilidade do direito”. Fundamental apontar que houve o 

depósito do valor indicado em Conta Judicial, o que demonstra a boa-fé da 

parte-autora. Além disso, caso o Banco alegue não ter feito o empréstimo 

(pois não há documentação farta sobre o ponto), não se vislumbra 

prejuízo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFERE-SE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, isso para que a requerida BANCO SAFRA S. A. 

não realize cobranças, negativações ou protestos relacionados ao 

empréstimo narrado na Inicial, fixando-se, desde já, multa no valor de 

R$200,00 por dia em caso de protesto e R$1.000,00 por ato formal de 

cobrança, tudo no limite de R$10.000,00. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS No 

mais, à SECRETARIA para: 1. DESIGNAR audiência de conciliação, se 

ainda não foi feito, de acordo com a pauta do Setor; 2. CITAR a 

parte-requerida para comparecer à audiência de conciliação designada, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme o Enunciado Cível 

04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, atentando-se para o fato de 

que, não contestada, poderá ser decretada a revelia e incidentes os seus 

efeitos, consignando-se o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. NO 

MESMO ato, INTIMAR a requerida para fins de dar cumprimento à decisão 

que concedeu a “tutela antecipada”; 4. INTIMAR a requerente para a 

audiência. Pela celeridade, serve cópia da presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO. Cumprir, COM URGÊNCIA. Nova Monte Verde/MT, 03 

de março de 2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-82.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARDOSO BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I – RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por APARECIDA 

CARDOSO BEZERRA em desfavor de ENERGISA, devidamente 

qualificados nos autos. Afirma a parte reclamante, em síntese, que a 

requerida, ao analisar o medidor de energia vinculado à residência da 

parte-autora, teria detectado algum problema. Após isso, suspendeu o 

fornecimento (“cortou a energia”), bem como encaminhou documento 

cobrando valores. Contra o procedimento adotado pela requerida é que a 

autora se insurge. Após discorrer sobre o dano moral e tecer comentários 

sobre a tutela antecipada de urgência, requer seja concedida tutela de 

urgência no sentido de determinar que a requerida seja impedida de 

realizar a inclusão do nome da autora nos SPC/SERASA. Com a Inicial 

vieram documentos. II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo narrado e apresentado, 

está de acordo a petição com as formalidades e requisitos exigidos, de 

modo que deve ser recebida. Passa-se à análise do pedido referente à 

tutela antecipada. O art. 300 do CPC rege o tema: 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 
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quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como se 

nota, torna-se imprescindível, para a concessão, a evidenciação de 

“elementos” indicando a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”. Quanto ao perigo de dano ou o risco, 

concorda-se com o ponto de vista da parte-autora, pois a manutenção da 

possibilidade de cobrança pode levar a ações relacionadas à cobrança 

judicial, inserção no SPC/SERASA, o que retira toda a eficácia do que se 

pretende ao final. Assim, o perigo de não se resolver a questão é 

evidente. Quanto à “probabilidade” do direito, isso decorre da construção 

da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, com isso, que o narrado pela 

autora leva à conclusão de que possui o direito por ela alegado, ou seja, 

há vinculação do direito apontado com o cenário fático de inexistência de 

motivo para a negativação. Os documentos juntados são suficientes, pelo 

menos neste momento, para grifar a conclusão de que a requerida não 

observou os procedimentos delineados no §7º do art. 129 da Resolução 

414/2010 da Aneel, com o que se teria a impossibilidade de cobrança. Em 

singelo resumo, o que se tem é uma narrativa que leva à conclusão do 

cenário apontado, sendo que a narrativa se consubstancia por meio de 

documentos, sendo possível falar em “probabilidade do direito”. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, isso para: i. Suspender a cobrança feita quanto ao período 

indicado nos documentos encaminhados pela requerida (o que não impede 

cobranças por valores devidos após isso); ii. Impedir que a requerida 

insira o nome da autora nos cadastros de negativação (SERASA/SPC) em 

relação ao débito em destaque, fixando-se, desde já, multa no valor de 

R$200,00 por dia de atraso, limitado ao teto de R$6.000,00. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. DESIGNAR 

audiência de conciliação, se ainda não foi feito, de acordo com a pauta do 

Setor; 2. CITAR a parte-requerida para comparecer à audiência de 

conciliação designada, consignando que poderá ser oferecida defesa 

escrita ou oral em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

atentando-se para o fato de que, não contestada, poderá ser decretada a 

revelia e incidentes os seus efeitos, consignando-se o disposto no art. 20 

da Lei 9.099/95; 3. NO MESMO ato, INTIMAR a requerida para fins de dar 

cumprimento à decisão que concedeu a “tutela antecipada”; 4. INTIMAR a 

requerente para a audiência. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO. Cumprir, COM URGÊNCIA. Nova Monte Verde/MT, 03 

de março de 2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000313-06.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDA GEORG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 30/03/2020, 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, 28 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-74.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LARANJEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/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 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 30/03/2020, às 14h40. 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, 28 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-71.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 30/03/2020, 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, 03 de março de 2019. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000833-88.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-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. 1000833-88.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 14.299,74 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 705, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-160 Nome: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO Endereço: 13 DE MAIO, 705, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-160 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

Endereço: AVENIDA RODRIGUES DA CRUZ, 915, CENTRO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO 

PASSIVO para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue oo pagamento do 

débito exequendo, na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil, 

sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito. PEDRA PRETA, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 
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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: 1001109-22.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MOREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (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. 1001109-22.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: WANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 

Endereço: Rua Antônio Luzini Aranum, 425, Vila Goiás, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT Endereço: Avenida Frei Servárcio, 396, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO 

POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente impugnação a 

contestação, nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MENDONCA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000607-83.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

LAZARO MENDONCA NUNES EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Defiro a petição de ID 26830700. 

Intime-se o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa 

do Procurador Federal, bem como, do Gerente da Agência do INSS de 

Rondonópolis-MT, para que cumpra imediatamente a liminar deferida em 

sentença (autos n.º 255-21.2014.811.0022, código 44195), e reestabeleça 

o benefício de auxílio-doença concedido ao requerente Lázaro Mendonça 

Nunes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

para cada violação até o limite no valor de R$60.000,00 (sessenta mil 

reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de 

desobediência. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 02 de março de 2020. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000128-56.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA DE SOUZA (REQUERENTE)

DEBORA REGINA LUPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DA CRUZ SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000128-56.2020.8.11.0022. REQUERENTE: 

DEBORA REGINA LUPO, THAYNARA DE SOUZA REQUERIDO: CLAUDEMIR 

DA CRUZ SOUZA Vistos etc. Recebo a presente precatória, uma vez que, 

de acordo com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Proceda-se com 

a citação/intimação necessária, podendo a segunda via ou sua cópia da 

presente missiva, servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, artigos 388, 389 e seguintes. Cumpra-se 

conforme o deprecado. Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-84.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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. 1001370-84.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 33.568,98 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM 
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CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MOACIR GUIMARAES Endereço: RUA 

GOIÁS, 235, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PATRONA DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente quesitos a fim de instruir os autos mencionados. PEDRA PRETA, 

3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001383-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE PEREIRA LICERAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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. 1001383-83.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 19.860,19 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NEREIDE PEREIRA LICERAS Endereço: 

SÍTIO SÃO MATHEUS, S/N, BANCO DA TERRA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PATRONA DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente quesitos, a fim de instruir os autos mencionados. PEDRA 

PRETA, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000975-92.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON DE OLIVEIRA GREGORIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000975-92.2019.8.11.0022. REQUERENTE: CLEIDSON DE OLIVEIRA 

GREGORIO GARCIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 
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GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária com pedido 

de tutela de urgência, proposta por Cleidson de Oliveira Gregório Garcia 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA-METPREV, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra o autor é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso desde 

14/08/07 no cargo de Professor da Educação Básica e no período de 

02/2016 até a presente data exerce função de dedicação exclusiva de 

Coordenador Pedagógico. Alega que por exercer a função de dedicação 

exclusiva recebe somado ao seu subsídio uma gratificação designada de 

PFE – Função de Dedicação Exclusiva, sendo que tal verba possui caráter 

transitório, natureza “pro laborem”, ou seja, em razão da função, durando 

apenas enquanto o Profissional da Educação exercer as funções 

estabelecidas em Lei, não integrando, assim, os vencimentos do cargo 

efetivo do servidor para fins de aposentadoria. Relata que as partes rés 

vêm efetuando de ilegal e indevida a cobrança da contribuição 

previdenciária sobre a Gratificação por Dedicação Exclusiva descontadas 

da remuneração dos Profissionais da Educação do Estado de Mato 

Grosso, tendo em vista que a referida gratificação não integra a 

remuneração dos mesmos para fins de aposentadoria, não devendo fazer 

parte da base de cálculo da contribuição previdenciária, pois o contrário, 

configura enriquecimento ilícito do Requerido em detrimento do servidor e 

viola o caráter contributivo-retributivo da previdência. Por tais razões, 

requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que o 

Requerido imediatamente se abstenha de descontar contribuição 

previdenciária sobre os valores pagos a título de ”Gratificação por 

Dedicação Exclusiva”. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, concedo ao requerente os benefícios 

da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. 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 referida Lei. 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 “códex”, recebo a petição inicial. Da análise do pleito 

formulado, no que se refere à tutela de urgência pleiteada, entendo que 

deve ser deferida, visto que a parte requerente aportou 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 houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, logo se 

mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois restou 

demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor de sua 

probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. O artigo 201 

estabelece em seu § 11 que: “§11. Os ganhos habituais do empregado, a 

qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição 

previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na 

forma da lei." A Lei nº 10.887/04, que dispõe sobre a base de cálculo dos 

proventos da aposentadoria, editada para regulamentar a aplicação de 

disposições da EC nº 41/03, prevê a competência de cada ente político 

para fixar a base de cálculo da contribuição previdenciária a ser paga pelo 

segurado, podendo excluir ou incluir na contribuição previdenciária 

qualquer vantagem que integra a remuneração do servidor, vedada 

apenas a inclusão das verbas elencadas no §1º do artigo 4º, da referida 

lei. No caso dos autos, a gratificação que o autora recebe esta 

excepcionada no inciso VIII, do §1º do artigo 4º, que assim dispõe: “Art. 4º 

A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da 

União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do 

respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 

cento), incidentes sobre: (...) § 1º Entende-se como base de contribuição 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou 

quaisquer outras vantagens, EXCLUÍDAS: (...) VIII - A PARCELA 

PERCEBIDA EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO 

OU DE FUNÇÃO COMISSIONADA OU GRATIFICADA; (Grifo nosso) Assim, 

em um juízo de cognição sumária, verifica-se que a probabilidade do direito 

do autora está evidenciada com base na Lei 10.887/2004, em seu art. 4º, 

inc. VIII, excluiu da base de cálculo da exação "a parcela percebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de 

confiança". Neste sentido já decidiu o eg. STJ: “TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE 

CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. EXCLUSÃO. ART. 4º, INC. VII, DA 

LEI N. 10.887/04. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de 

que, a partir da edição da Lei n. 9.783/99, não é devida pelo servidor 

público contribuição previdenciária sobre a verba recebida a título de 

função comissionada. Esse regramento foi mantido pela Lei n. 

10.887/2004, que em seu art. 4º, inc. VIII, excluiu da base de cálculo da 

exação "a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 

comissão ou de função de confiança". Precedentes. 2. Agravo regimental 

não provido." (AgRg no Ag 1087634/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010).” 

No tocando ao perigo de dano, o desconto indevido e ilegal na gratificação 

do autor é passível de percepção o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, e evidente os prejuízos que podem acontecer, tendo 

em vista que este valor possui de natureza de caráter alimentar. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo 

que dos autos consta, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida, 

para determinar aos Requeridos que se abstenha de efetuar o desconto 

previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a função de dedicação 

exclusiva – FDE, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por cada desconto, caso haja descumprimento desta decisão, até o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Expeça-se mandado para 

cumprimento da liminar. Citem-se as partes requeridas, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso III, 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 - SP211648 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

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
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-13.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000935-13.2019.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de Ação Negatória de 

Propriedade c/c Anulatória De Débitos c/c Pedido de Liminar interposta por 

JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA em desfavor de DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos. Narra o 

autor que era proprietário do veículo Honda/Biz 125 ES, ano 2012, placa 

NUG-4842, Renavam nº 4593033643, Chassi 9C2JC4820CR305888, 

conforme especificado na peça inicial. Relata que em 2012, o Requerente 

vendeu a motocicleta para um terceiro, e que entregou o documento 

original e o recibo do veículo para procedimentos de transferência de 

propriedade. Alega que até a presente data, o comprador não realizou a 

transferência da propriedade junto ao Detran. Noticia que ao realizar 

consulta ao sitio do Detran descobriu que não foram pagos os 

licenciamentos, multas, e IPVA do veículo, perdurando um débito no valor 

de R$ 1.697,37 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete 

centavos). Consequentemente, pelo ato da não transferência de 

propriedade do veículo essa dívida perdura em nome da parte autora. 

Aduz o autor que tentou de todas as formas resolver a questão. Por tais 

razões, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

busca da motocicleta através de fiscalizações cotidianas por meio das 

autoridades policiais, de modo que seja procedia a apreensão até que seja 

efetivada a transferência. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50. 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 referida Lei. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à tutela de urgência 

pleiteada, entendo que deve ser indeferida, pelos fundamentos em que 

passo a expor. Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento 

da decisão de mérito, sendo somente admissível quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter 

liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente não aportou aos autos documentos 

imprescindíveis para sua concessão, logo não se mostra possível o 

deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada 

de plano a verossimilhança das alegações do autor de sua probabilidade 

do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das 

alegações lançadas na peça vestibular. Ressalta-se que não restou 

demonstrado a realização do negócio jurídico de compra e venda da 

motocicleta Honda/Biz 125 ES, ano 2012, placa NUG-4842, porém, caso 

tenha ocorrido o referido negócio jurídico não há que se falar no 

deferimento do pedido de busca e apreensão, pois a parte requerente não 

teria mais o direito sobre a posse do referido bem, ante a cessão à 

terceiro. Ressalta-se que, é de obrigação do vendedor realizar a 

comunicação da venda do veículo ao órgão competente, nos termos do 

artigo 134 do CTB. No caso, o autor não comprova que fez essa 

comunicação. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Com a venda extrajudicial 

do bem, não há que se falar em devolução do veículo (...) (Agravo de 

Instrumento, Nº 70082428384, décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

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

28-11-20199).” Portanto, não se mostra possível o deferimento da medida 

de liminar, pois não restou demonstrada a presença “fumus boni juris”, que 

permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas 

na peça vestibular. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela pleiteado pelo autor. Citem-se as partes requeridas 

para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. 

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: 1000063-61.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIO REZENDE 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)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000063-61.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por JOCÉLIO REZENDE A SILVA em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-METPREV, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra o autor é servidor público 

efetivo do Estado de Mato Grosso desde 23/12/2013 no cargo de Agente 

de Sistema Penitenciário. Relata que a parte ré vêm efetuando de ilegal e 

indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno descontadas da remuneração, tendo em vista que o referido 

adicional não integra a remuneração dos mesmos para fins de 

aposentadoria, não devendo fazer parte da base de cálculo da 

contribuição previdenciária, pois o contrário, configura enriquecimento 

ilícito do Requerido em detrimento do servidor e viola o caráter 

contributivo-retributivo da previdência. Por tais razões, requer a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que o Requerido 

imediatamente se abstenha de descontar contribuição previdenciária 

sobre os valores pagos a título de ”Adicional Noturno”. Vieram-me os 

autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Primeiramente, concedo ao requerente os benefícios da assistência 

judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. 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 referida Lei. 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 “códex”, recebo a petição inicial. Da análise do pleito 

formulado, no que se refere à tutela de urgência pleiteada, entendo que 

deve ser deferida, visto que a parte requerente aportou 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 houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, logo se 

mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois restou 

demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor de sua 

probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, pois realizado 

simples cálculo verifica-se que o desconto previdenciário na folha do 

pagamento do autor inclui o valor recebido a título de adicional. O artigo 

201 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seu 

§11 que: “§11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei." A 

Lei nº 10.887/04, que dispõe sobre a base de cálculo dos proventos da 

aposentadoria, editada para regulamentar a aplicação de disposições da 

EC nº 41/03, prevê a competência de cada ente político para fixar a base 

de cálculo da contribuição previdenciária a ser paga pelo segurado, 

podendo excluir ou incluir na contribuição previdenciária qualquer 

vantagem que integra a remuneração do servidor, vedada apenas a 

inclusão das verbas elencadas no §1º do artigo 4º, da referida lei. No 

caso dos autos, o adicional que o autor recebe esta excepcionada no 

inciso XI, do §1º do artigo 4º, que assim dispõe: “Art. 4º A contribuição 

social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, 

incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo 

regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), 

incidentes sobre: (...) § 1º Entende-se como base de contribuição o 

vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou 

quaisquer outras vantagens, EXCLUÍDAS: (...) XI - o adicional noturno; 

(Grifo nosso) Assim, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que a 

probabilidade do direito do autor está evidenciada com base na Lei 

10.887/2004, em seu art. 4º, inciso XI, excluiu da base de cálculo da 

exação "a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 

comissão ou de função de confiança". Neste sentido já decidiu o eg. STJ: 

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. 

BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. EXCLUSÃO. ART. 4º, INC. 

VII, DA LEI N. 10.887/04. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que, a partir da edição da Lei n. 9.783/99, não é devida pelo 

servidor público contribuição previdenciária sobre a verba recebida a título 

de função comissionada. Esse regramento foi mantido pela Lei n. 

10.887/2004, que em seu art. 4º, inc. VIII, excluiu da base de cálculo da 

exação "a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 

comissão ou de função de confiança". Precedentes. 2. Agravo regimental 

não provido." (AgRg no Ag 1087634/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010).” 

No tocante ao perigo de dano, o desconto indevido e ilegal no adicional do 

autor é passível de percepção o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, e evidente os prejuízos que podem acontecer, tendo em 

vista que este valor possui de natureza de caráter alimentar. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo 

que dos autos consta, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida, 

para determinar ao Requerido que se abstenha de efetuar o desconto 

previdenciário sobre o adicional, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por cada desconto, caso haja descumprimento desta 

decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Expeça-se mandado 

para cumprimento da liminar. Tendo em vista a dispensa da audiência de 

conciliação por ambas as partes, determino o cancelamento da audiência 

já designada. Diante da contestação já apresentada por parte da parte 

requerida, intime-se a parte autora, para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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. 10/2020/DF

A Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO as obras de manutenção do prédio do Fórum da Comarca 

de Poconé, cujo objeto da contratação da empresa que prestará serviços 

de manutenção predial abrange manutenção preventiva (visita periódica) e 

corretiva (eventuais);

CONSIDERANDO que as obras de manutenção ocorrerão durante o 

expediente forense, não permitindo que certos reparos sejam feitos 

porque exigem a ausência de pessoas no prédio, bem como o 

desligamento da rede elétrica;

CONSIDERANDO que as reformas consistirão na troca de janelas e portas, 

reparos na rede elétrica e pintura de todo o prédio, podendo causar riscos 

para os clientes internos e externos, na manutenção normal do expediente 

diário, frente à quantidade de reformas necessárias;

CONSIDERANDO que as obras consistirão, também, na instalação de porta 

giratória na entrada do Fórum, impossibilitando o acesso do público 

externo;

CONSIDERANDO que durante as obras será necessária a remoção de 

rack e desligamento do servidor de dados da Comarca, bem como a troca 

dos cabos de rede, impossibilitando o atendimento interno e externo;

CONSIDERANDO o atraso na obra de reforma da Secretaria da Vara, 

consubstanciado pela ausência de entrega das esquadrias a serem 

instaladas, cujo prazo de entrega do material, segundo o responsável pela 

obra, é de aproximadamente 07 (sete) dias;

R E S O L V E:

1 – SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário desta 

Comarca de Poconé nos dias 02 (segunda-feira), 03 (terça-feira), 04 

(quarta-feira), 05 (quinta-feira) e 06 (sexta-feira) de março de 2020, 

mantendo-se inalteradas as audiências de custódia eventualmente 

marcadas, bem como as audiências referentes ao Projeto Ribeirinho 

Cidadão;

2 – PRORROGAR para o primeiro dia útil subsequente, 09 de março de 

2020 (segunda-feira), o cômputo dos prazos iniciados e terminados 

nestas datas;

3 – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, à E. 

Corregedoria Geral de Justiça, à Promotoria de Justiça, à Defensoria 

Pública e à Subseção da OAB de Poconé.
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Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Poconé/MT, 02 de março de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Portaria n. 10/2020/DF

A Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO as obras de manutenção do prédio do Fórum da Comarca 

de Poconé, cujo objeto da contratação da empresa que prestará serviços 

de manutenção predial abrange manutenção preventiva (visita periódica) e 

corretiva (eventuais);

CONSIDERANDO que as obras de manutenção ocorrerão durante o 

expediente forense, não permitindo que certos reparos sejam feitos 

porque exigem a ausência de pessoas no prédio, bem como o 

desligamento da rede elétrica;

CONSIDERANDO que as reformas consistirão na troca de janelas e portas, 

reparos na rede elétrica e pintura de todo o prédio, podendo causar riscos 

para os clientes internos e externos, na manutenção normal do expediente 

diário, frente à quantidade de reformas necessárias;

CONSIDERANDO que as obras consistirão, também, na instalação de porta 

giratória na entrada do Fórum, impossibilitando o acesso do público 

externo;

CONSIDERANDO que durante as obras será necessária a remoção de 

rack e desligamento do servidor de dados da Comarca, bem como a troca 

dos cabos de rede, impossibilitando o atendimento interno e externo;

CONSIDERANDO o atraso na obra de reforma da Secretaria da Vara, 

consubstanciado pela ausência de entrega das esquadrias a serem 

instaladas, cujo prazo de entrega do material, segundo o responsável pela 

obra, é de aproximadamente 07 (sete) dias;

R E S O L V E:

1 – SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário desta 

Comarca de Poconé nos dias 02 (segunda-feira), 03 (terça-feira), 04 

(quarta-feira), 05 (quinta-feira) e 06 (sexta-feira) de março de 2020, 

mantendo-se inalteradas as audiências de custódia eventualmente 

marcadas, bem como as audiências referentes ao Projeto Ribeirinho 

Cidadão;

2 – PRORROGAR para o primeiro dia útil subsequente, 09 de março de 

2020 (segunda-feira), o cômputo dos prazos iniciados e terminados 

nestas datas;

3 – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, à E. 

Corregedoria Geral de Justiça, à Promotoria de Justiça, à Defensoria 

Pública e à Subseção da OAB de Poconé.

Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Poconé/MT, 02 de março de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125705 Nr: 2681-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdSdA, RJdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se quanto o prazo do requerido para apresentar contestação.

Intime-se a parte autora para especificar provas no prazo legal.

 Após vistas ao IRMP.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001663-36.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BACANI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001663-36.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

APARECIDA BACANI DE MORAES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 10/2020/DF 

que prorrogou a suspensão do expediente forense em razão das obras 

que estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de 

Poconé/MT REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 

2020 às 13h45min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001670-28.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001670-28.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

MARIA JOSE DE OLIVEIRA MORAIS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 

10/2020/DF que prorrogou a suspensão do expediente forense em razão 

das obras que estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de 

Poconé/MT REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 

2020 às 14h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001680-72.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001680-72.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

TEREZA MARQUES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 10/2020/DF 

que prorrogou a suspensão do expediente forense em razão das obras 

que estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de 

Poconé/MT REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 

2020 às 14h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000815-49.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIANE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000815-49.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

RUBIANE OLIVEIRA GONCALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 10/2020/DF 

que prorrogou a suspensão do expediente forense em razão das obras 

que estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de 

Poconé/MT REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 

2020 às 15h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002189-03.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 

10/2020/DF que prorrogou a suspensão do expediente forense em razão 

das obras que estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de 

Poconé/MT REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 

2020 às 15h15min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-67.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000775-67.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

DIONISIA MARIA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 10/2020/DF que 

prorrogou a suspensão do expediente forense em razão das obras que 

estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de Poconé/MT 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 2020 às 

15h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000805-05.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000805-05.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

MARIA ARLETE DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 10/2020/DF 

que prorrogou a suspensão do expediente forense em razão das obras 

que estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de 

Poconé/MT REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 

2020 às 16h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-34.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PEREIRA DA SILVA E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000525-34.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

LIDIA PEREIRA DA SILVA E SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 10/2020/DF 

que prorrogou a suspensão do expediente forense em razão das obras 

que estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de 

Poconé/MT REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 

2020 às 16h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001691-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ERNESTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001691-04.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

LUIZA ERNESTINA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria 10/2020/DF 

que prorrogou a suspensão do expediente forense em razão das obras 

que estão sendo realizadas no prédio do Fórum da Comarca de 

Poconé/MT REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de julho de 

2020 às 17h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

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 DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida 

decisão nos seguintes termos: 1. Aguarda-se o prazo de contestação, 

após conclusos. 2. Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem os 

presentes devidamentes intimados da presente decisão. Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, que 

após lido vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. KÁTIA 

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 
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(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 DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos seguintes 

termos: 1. Aguarda-se o prazo de contestação, apos conclusos. 2. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem os presentes devidamente 

intimados da presente decisão. Nada mais foi dito e nem perguntado, 

razão por que se encerrou a presente audiência, que após lido vai 

devimante assinado por mim e pelos presentes. KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000314-61.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000314-61.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

ANGELO BENEDITO DE ARRUDA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção 

de benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o 

fim de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver 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. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de Julho de 2020, às 

13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000219-31.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AURORA DA COSTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000219-31.2020.8.11.0028. AUTOR: 

MARIA AURORA DA COSTA DE ALMEIDA REU: BANCO CETELEM S.A. 

VISTOS, Trata-se de AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE 

ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA movida por MARIA ANTONIA DA SILVA em face do BANCO 

CETELEM. Alega na inicial, que a requerente realizou um empréstimo 

Consignado junto à requerida, após a celebração do referido empréstimo, 

a parte autora constatou furtivos abatimentos em seus 2 (dois) benefício 

no importante aproximado de R$ 47.70 (quarenta e sete reais e setenta 

centavos) e R$ 44,00 (quarente e quatro reais), nominados Empréstimos 

sobre RMC e Reserva de Margem Consignável. Relata que a parte autora 

entrou em contato com a requerida para esclarecimentos, oportunidade 

que foi informada que o empréstimo se R$ 1.335,60 (um mil trezentos e 

trinta e cinco reais e sessenta centavos) e R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 

reais) que acreditava ser a modalidade consignada, na verdade seria na 

modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem 

Consignável” e que os descontos seriam referente ao pagamento da 

parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o 

abatimento do saldo devedor, tratando-se portanto de operação não 

pretendida pela autora. Alega que os referidos serviços em momento 

algum foram pretendido, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum 

cartão de crédito fornecido pela requerida, expõe que apenas requereu e 

autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com Reserva 

de Margem Consignável – RMC. É o relatório. Decido. Em analise detidas 

nos documentos acostado a inicial, observa-se que a parte autora juntou 

documentos para comprovar quanto os fatos narrado com o nome de 

outra pessoa. Isto posto, POSTERGO O PEDIDO DE TUTELA, INTIME-SE a 

parte autora para que junte os documentos em seu nome no prazo de 5 

(cinco) dias. Após certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000312-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000312-91.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

JOSE PEREIRA DE LACERDA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver 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. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de Julho de 2020, às 

17h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 
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havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000030-53.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUDOLF DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

CENIRA FALCAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CARLYLE TADEU FALCAO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000030-53.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: AUREA DE OLIVEIRA ESPÓLIO: JOSE LUDOLF DE OLIVEIRA 

SENTENÇA VISTOS, Verifica-se o falecimento da herdeira AUREA DE 

OLIVEIRA. Dessa forma, considerando a ocorrência de fato superveniente 

que altera a partilha anteriormente homologada, tendo em vista que a de 

cujus não deixou de filhos ou bens a inventariar, a fim de priorizar a 

celeridade do processo de inventário, nos termos do art. 2.015 do Código 

Civil e 659 do Código de Processo Civil, JULGO e HOMOLOGO por 

sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a nova partilha 

(ID 29091384) apresentada com a exordial dos autos de inventário, dos 

bens deixados pelo falecimento de José Ludolf de Oliveira, atribuindo aos 

nela contemplados os respectivos quinhões, ressalvados eventuais erros, 

omissões ou direitos de terceiros. Expeçam-se os competentes alvarás de 

autorização para transferência dos veículos a terceiros. 

Independentemente de trânsito em julgado, expeça-se o formal de partilha, 

entregando-o à parte interessada, mediante recibo. P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001827-98.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE ALMEIDA TOFFANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001827-98.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOANA DE ALMEIDA TOFFANI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida sentença nos 

seguintes termos: VISTOS Trata-se de Ação Aposentadoria por Idade 

Rural proposta por JOANA DE ALMEIDA TOFFANI em face de INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. O pedido liminar foi indeferido. 

Citado, o requerido apresentou contestação. A autora concordou com os 

valores apresentados pelo requerido, pleiteando a homologação do 

acordo. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil, que o juiz velará pela 

duração razoável do processo, buscando atingir a autocomposição das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea a, do 

CPC/2015. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será 

homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado 

possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo 

que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em 

que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. In casu, constato que o acordo celebrado preserva os 

interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença 

apresentada em juízo. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo apresentado na peça inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III, alínea a, do 

Novo Código de Processo Civil. Nestes termos, sai à autarquia ré e demais 

presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001639-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARGARIDA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001639-08.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ANTONIA MARGARIDA DE MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida sentença nos 

seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando à concessão de 

aposentadoria rural por idade alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 anos de idade e que 

durante quase toda sua vida exerce atividade rural para subsistência da 

família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Durante a presente audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora. É o breve relato. 

Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e pedido juridicamente 

possível. Presentes ainda os pressupostos processuais. Presentes ainda 

os pressupostos processuais. O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 prevê vários 

requisitos para que seja concedida a aposentadoria rural ao segurado. 

Nestes termos, passo à análise do caso em tela, tendo como parâmetro os 

requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 8.213/ 91. 1) pessoa física: a 

parte autora é uma pessoa natural, conforme documentos apresentados; 

2) residência em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a 

ele: a parte autora reside em área rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas; 3) produção, seja qualidade de proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 

arrendatário rurais, que explore atividade de agropecuária em área de até 

04 (quatro) módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista vegetal que 

exerça suas atividades, nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; 3.1) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da 

pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte 

autora sempre trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentação do arquivo inicial, em especial, Carteira do 

Sindicato do Trabalhadores Rurais e Certidão de Nascimento o que 

demonstra que a parte autora é lavradora e vive em regime de economia 

familiar. Por fim, ressalto que nos termos da súmula 577 deve ser 

reconhecido o tempo de serviço rural anterior aos documentos 

apresentados, já que, amparado através da prova testemunhal colhido 
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nesta assentada, respeitando o contraditório. 4) exercício individual ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de rurícola: a parte autora exerce as atividades acima 

descritas em regime familiar, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentos do arquivo inicial; 5) atividade indispensável à 

própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar, sendo exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes: a atividade 

destinava-se à subsistência da parte autora e de sua família, nos termos 

dos depoimentos das testemunhas e documentos. Pela análise acima 

transcrita, verifico que a parte autora preenche os requisitos previstos no 

art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria rural. Quanto 

ao período de carência, ou seja, o número de contribuições mínimas para 

que o segurado faça jus ao benefício, nos termos do art. 26 da Lei 

8.213/91, em se tratando de aposentadoria por idade rural, não é exigida a 

carência. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da Lei 8.213/91 exige que esteja 

provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de exercício da atividade 

rural, o que está demonstrado, nos termos dos depoimentos dos 

depoimentos das testemunhas. Nestes termos, como a parte autora possui 

idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 8.213/91) 

e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 15 (quinze) anos, com 

fundamento no art. 11 inciso VII, 26 inciso III, 39 inciso I e 142 da Lei 

8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria rural. Quanto à data de 

início do benefício, com fundamento no RE 631240 STF o benefício deve 

ter início a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 

24/10/2018. Quanto às honorários devem ser fixados nos termos da 

súmula 111 do STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte 

requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte 

autora o benefício de aposentadoria por idade, desde o requerimento 

administrativo em 24/10/2018 (data do requerimento administrativo), 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes termos, sai à 

autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente 

intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000071-20.2020.8.11.0028

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

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO OAB - TO2212 (ADVOGADO(A))

RUBENS GONCALVES PEREIRA OAB - 007.714.371-02 

(REPRESENTANTE)

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

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000071-20.2020.8.11.0028. 

REPRESENTANTE: RUBENS GONCALVES PEREIRA VISTOS, Trata-se de 

uma CONTESTAÇÃO proposta por JOÃO DE PAULA E SILVA e ESTELITA 

MARZANO DA SILVA. A ação principal distribuída sob o n° 

1002138-89.2019.8.11.0028. É o breve relatório. Decido. Neste sentido, 

diante do pedido formulado pelo autor, em face à CONTESTAÇÃO, 

observa que a presente demanda foi distribuído sob autos apartados, 

sendo necessário o cancelamento e extinção. A contestação nas Ações 

Possessórias deve proceder nos mesmo autos, sendo desnecessário a 

distribuição sob outro código/apartados. Isso posto, com fundamento no 

artigo 485, I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Junte-se nos autosprincipais devendo ser certificada a 

tempestividade. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a 

presente sentença, após, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001254-60.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DUARTE DO ROZARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001254-60.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: EDSON DUARTE 

DO ROZARIO SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Reconvenção proposta em 

Ação de Busca e Apreensão proposta por EDSON DUARTE DO ROZÁRIO. 

Após a apresentação da contestação, a ação de busca e apreensão foi 

extinta pela ausência de pressuposto processual. O Reconvinte, por sua 

vez, pleiteou a desistência da reconvenção à ID 28323542. Anoto a 

apresentação de recurso pelo Banco autor/reconvindo. É o relatório. 

Decido. DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA Prescreve o artigo 485, VIII, do CPC, 

que o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. 

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

Reconvinte e, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Condeno o Reconvinte 

ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, os quais torno inexigíveis uma 

vez que DEFIRO a assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado a 

presente sentença, após, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. DA OMISSÃO NA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE ID 

23899069 Verifica-se da sentença que deu fim a ação de busca e 

apreensão que este juízo foi omisso quanto ao arbitramento de honorários 

e custas. Em atenção ao art. 494, I do CPC, o juiz poderá alterar a 

sentença de ofício em casos de inexatidões materiais, como ocorreu nos 

autos, ante a ausência do arbitramento de custas e honorários, 

informação essencial no julgado. Assim, aproveito o ensejo para fazer 

constar na sentença de ID 23899069: “Condeno o BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, ora Autor, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

do valor da causa na forma do art.85, §2º do CPC/2015.” Intime-se o Autor 

quanto a alteração, a fim de evitar nulidade na sentença. DO RECURSO 

INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Verifica-se apresentação de recurso à ID 27130391. Deixo de receber o 

recurso em duplo efeito conforme requer o Apelante, uma vez que não 

cabe ao Magistrado de 1ª Entrância realizar juízo de admissibilidade, 

consoante art. 1.010, §3º do CPC. Deixo de exercer o juízo de retratação e 

mantenho a sentença em seus exatos termos, por seus próprios 

fundamentos. Assim, intime-se o requerido para apresentação da 

contrarrazões no prazo legal. Certifique-se quanto a tempestividade do 

recurso, após REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal com os 

cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de admissibilidade. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-89.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOADIR PAES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000338-89.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LOADIR PAES 
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RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM 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: 

14/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-74.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOADIR PAES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000339-74.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LOADIR PAES 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM 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: 

14/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-59.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000340-59.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 14/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-11.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000285-11.2020.8.11.0028. REQUERENTE: EDILAINE LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais. Em análise detida dos autos, verifica-se 

que o comprovante de residência não está em nome da parte reclamante. 

Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante de residência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-31.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KEMPES BIDOIA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000316-31.2020.8.11.0028. AUTOR: KEMPES BIDOIA FARIAS REU: OI 

S/A DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação Negativa de Débitos c/c 

Indenização por Dano Moral c/c Tutela Antecipada. Em análise detida dos 

autos, verifica-se ausência de documento essencial ao deslinde da 

demanda. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para acostar aos autos comprovante de residência em seu nome, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

conclusos para análise do pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-41.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE JESUS MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000283-41.2020.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTIANE DE JESUS 

MORAES ARAUJO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação 

por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por CRISTIANE DE 

JESUS MORAES ARAUJO em face de AVON COSMÉTICOS LTDA. Requer 

o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela 

Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a 

concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo 

diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PALHANO PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000311-09.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ALMERINDA PALHANO 

PORTILHO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO VISTOS, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação 

proposta ALMERINDA PALHANO PORTILHO em face de BANCO 

LOSANGO S/A e OUTROS. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, 

a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-46.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL FRANCISCA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000315-46.2020.8.11.0028. REQUERENTE: LENIL FRANCISCA MARQUES 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO VISTOS, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Requerimento de Tutela de Urgência proposta por 

LENIL FRANCISCA MARQUES DE SOUZA em face de TELEFÔNICA S/A. 

Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído 

pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a 

concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo 

diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-74.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOADIR PAES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000339-74.2020.8.11.0028. AUTOR: LOADIR PAES RONDON REU: VIVO 

S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c 

Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por 

LOADIR PAES RONDON em face de TELEFÔNICA S/A. Requer o autor, em 

sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-62.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DAMBROZIO (AUTOR(A))

M. L. D. R. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 PROCESSO n. 

1000221-62.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Planos de Saúde]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA LUIZA DA ROCHA DAMBROZIO Endereço: PAULO REZER 

NO 26 CENTRO NESTA C, 26, CASA, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - 

MT - CEP: 78560-000 Nome: ROGERIO DAMBROZIO, Endereço: AV NOVO 

HAMBURGO, SN, AO LADO DA NAC TERRAP, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Endereço: 

AVENIDA DOS INGÁS, 583, - DE 2933 A 3221 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-000 FINALIDADE:PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do autor acerca da informação do DCA quanto ao 

parcelamento( 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). PORTO DOS 

GAÚCHOS, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000209-14.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE DA FONSECA OAB - MT24842/O (ADVOGADO(A))

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000209-14.2020.8.11.0019. 

REQUERENTE: HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ REQUERIDO: 

ROMULO VENEROSO COSTA Vistos. Recebo a presente missiva 

precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos legais do artigo 260 

do CPC. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de 

acordo com o estabelecido na CNGC/MT. Intimem-se. Após, devolva-se 

com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 3 de março de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000202-22.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT (IMPETRADO)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000202-22.2020.8.11.0019 Assunto: [Piso 

Salarial] Autor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Requerido: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE 

DO NORTE - MT e outros Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado pelo SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SINDACS/MT em desfavor de PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO 

HORIZONTE DO NORTE – MT e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO 

HORIZONTE DO NORTE - MT, todos devidamente qualificados. Sem 

delongas, tendo em vista que a parte autora ingressou a presente 

demanda em desfavor do Prefeito do Município de Novo Horizonte do Norte 

e do Fundo Municipal de Saúde de Novo Horizonte do Norte - MT, este 

último órgão sem personalidade jurídica própria para figurar no polo 

passivo desta ação, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, retificando o polo passivo 

da ação, observando que deverá o autor fazer constar, também, além da 

autoridade coatora, a pessoa jurídica de Direito Público a que o fundo 

especial supracitado esteja vinculada, sob pena de ser indeferida a inicial, 

nos termos do art. 321 do Diploma Processual Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 3 de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 07/2020-CPAN completo, que torna pública a abertura do 

Processo Seletivo para formação de cadastro de reserva para 

Credenciamento de Conciliadores da Comarca de Porto Alegre do Norte 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui
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Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIO LORSCHEITER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000544-78.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SIRIO LORSCHEITER REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. RETIFICO a data retro, fazendo constar 

que a solenidade será realizada no dia 26 de março de 2020, às 15h10min. 

No mais, cumpra-se conforme decisão retro. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001693-75.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L E DE AGUIAR PONTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55945 Nr: 961-53.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, 

Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO 

DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título extrajudicial em que a parte autora pleiteia o 

recebimento de valores referentes a cédula de crédito bancário.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, consoante juntada à ref. 87, 

nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo o 

processo.

 Condeno no executado ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001719-73.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CONRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001719-73.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): EDUARDO CONRADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária em que a 

parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Devidamente 

citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação de mérito. 

Intimada, a parte autora apresentou impugnação. Vieram-se os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes 

de análise, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 17h10min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Fixo o prazo de 15 dias para 

as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 03 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001849-63.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FERREIRA BASILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001849-63.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUIZA FERREIRA BASILIO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária em que a 

parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Devidamente 

citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação de mérito. 

Intimada, a parte autora apresentou impugnação. Vieram-se os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes 

de análise, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 18h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Fixo o prazo de 15 dias para 

as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 03 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000067-84.2020.8.11.0059

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

SILAS MEDEIROS BARBOSA OAB - GO35887 (ADVOGADO(A))

MARY MARA BORGES LEAO BUCAR OAB - 387.648.221-68 

(REPRESENTANTE)

ALAN BUCAR FILHO OAB - 294.957.091-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANILDO MOLINET (LITISCONSORTES)

ELSA MOLINETT SANTANA (ORDENADO)

RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET (LITISCONSORTES)

MIGUEL LOPES SANT ANA (ORDENADO)
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Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000067-84.2020.8.11.0059. 

REPRESENTANTE: ALAN BUCAR FILHO, MARY MARA BORGES LEAO 

BUCAR ORDENADO: MIGUEL LOPES SANT ANA, ELSA MOLINETT 

SANTANA LITISCONSORTES: MARCIO ANILDO MOLINET, RENATA DE 

CASTRO CANCIAN MOLINET Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória 

oriunda da 9ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, com a finalidade de 

oitiva dos litisconsortes Márcio Anildo Molinet e Renata de Castro Cancian 

Molinet. Assim sendo, designo audiência para o dia 23 de março de 2020, 

às 16h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento 

da missiva. Ciência aos causídicos das partes, cadastrando-os, para 

tanto, no Sistema PJE. Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-45.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LONGUINHA DA COSTA SILVA CONRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001695-45.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): LONGUINHA DA COSTA SILVA CONRADO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária em que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou 

contestação de mérito. Intimada, a parte autora apresentou impugnação. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 26 de março de 2020, às 17h50min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 03 de março de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-73.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA COSTA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000307-73.2020.8.11.0059. AUTOR: IRACEMA DA COSTA MORAES REU: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 15 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.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000096-51.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. B. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000096-51.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): VALQUIRIA FERNANDES DOS SANTOS REU: SEBASTIAO 

BARTOLOMEU BARROSO FELIX 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Revisional 

de Alimentos proposta por Gabriella dos Santos Felix e Ana Paula dos 

Santos Felix, menores impúberes, representadas por sua genitora Sra. 

Valquiria Fernandes dos Santos em face de Sebastião Bartolomeu 

Barroso Feliz, todos qualificados nos autos. 3. Recebida a inicial e 

deferida a justiça gratuita, conforme decisão de ID 18546921, ocasião em 

que também fora designada a solenidade conciliatória. 4. Em sede de 

audiência de conciliação (ID 23705839), as partes entabularam acordo na 

seguinte forma: o genitor ficará responsável a título de prestação 

alimentícia no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 

atualizado automaticamente com observância a alta anual dos 

vencimentos. Acordou-se também em relação à mensalidade do curso de 

inglês, que deverá ser pago o valor de R$ 100,00 (cem reais) 

correspondente a metade da mensalidade, e o valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) anualmente, referente a 50% (cinquenta por 

cento) do material escolar do curso de inglês. 5. Manifestação ministerial 

favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes (ID 

25695687). 6. É o relatório. Fundamento e decido. 7. 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. 8. 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. 9. Verifico que as cláusulas do 

acordo encontram-se regulares e preenchem os requisitos legais. Os 

acordantes ajustaram sobre os alimentos das menores que possuem em 

comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, 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. 10. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 11. Consigno ainda que 

em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. Notifique-se o 

Ministério Público. 13. Condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, porém suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do Código de 

Processo Civil. 14. Considerando a nomeação de ID 18536673, ARBITRO 

os honorários no valor equivalente a 03 (três) URH’s, bem como pelo ato 

da audiência de ID 23705839, ARBITRO os honorários no valor equivalente 

a 01 (um) URH. 15. Expeçam-se a (s) respectiva (s) Certidão (ões) de 

Crédito em favor do (s) causídico (s). 16. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 17. 

Publique-se. 18. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 471 de 557



Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 19. Intime-se. 20. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000096-51.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. B. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000096-51.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): VALQUIRIA FERNANDES DOS SANTOS REU: SEBASTIAO 

BARTOLOMEU BARROSO FELIX 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Revisional 

de Alimentos proposta por Gabriella dos Santos Felix e Ana Paula dos 

Santos Felix, menores impúberes, representadas por sua genitora Sra. 

Valquiria Fernandes dos Santos em face de Sebastião Bartolomeu 

Barroso Feliz, todos qualificados nos autos. 3. Recebida a inicial e 

deferida a justiça gratuita, conforme decisão de ID 18546921, ocasião em 

que também fora designada a solenidade conciliatória. 4. Em sede de 

audiência de conciliação (ID 23705839), as partes entabularam acordo na 

seguinte forma: o genitor ficará responsável a título de prestação 

alimentícia no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 

atualizado automaticamente com observância a alta anual dos 

vencimentos. Acordou-se também em relação à mensalidade do curso de 

inglês, que deverá ser pago o valor de R$ 100,00 (cem reais) 

correspondente a metade da mensalidade, e o valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) anualmente, referente a 50% (cinquenta por 

cento) do material escolar do curso de inglês. 5. Manifestação ministerial 

favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes (ID 

25695687). 6. É o relatório. Fundamento e decido. 7. 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. 8. 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. 9. Verifico que as cláusulas do 

acordo encontram-se regulares e preenchem os requisitos legais. Os 

acordantes ajustaram sobre os alimentos das menores que possuem em 

comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, 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. 10. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 11. Consigno ainda que 

em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. Notifique-se o 

Ministério Público. 13. Condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, porém suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do Código de 

Processo Civil. 14. Considerando a nomeação de ID 18536673, ARBITRO 

os honorários no valor equivalente a 03 (três) URH’s, bem como pelo ato 

da audiência de ID 23705839, ARBITRO os honorários no valor equivalente 

a 01 (um) URH. 15. Expeçam-se a (s) respectiva (s) Certidão (ões) de 

Crédito em favor do (s) causídico (s). 16. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 17. 

Publique-se. 18. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 19. Intime-se. 20. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000096-51.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. B. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000096-51.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): VALQUIRIA FERNANDES DOS SANTOS REU: SEBASTIAO 

BARTOLOMEU BARROSO FELIX 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Revisional 

de Alimentos proposta por Gabriella dos Santos Felix e Ana Paula dos 

Santos Felix, menores impúberes, representadas por sua genitora Sra. 

Valquiria Fernandes dos Santos em face de Sebastião Bartolomeu 

Barroso Feliz, todos qualificados nos autos. 3. Recebida a inicial e 

deferida a justiça gratuita, conforme decisão de ID 18546921, ocasião em 

que também fora designada a solenidade conciliatória. 4. Em sede de 

audiência de conciliação (ID 23705839), as partes entabularam acordo na 

seguinte forma: o genitor ficará responsável a título de prestação 

alimentícia no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 

atualizado automaticamente com observância a alta anual dos 

vencimentos. Acordou-se também em relação à mensalidade do curso de 

inglês, que deverá ser pago o valor de R$ 100,00 (cem reais) 

correspondente a metade da mensalidade, e o valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) anualmente, referente a 50% (cinquenta por 

cento) do material escolar do curso de inglês. 5. Manifestação ministerial 

favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes (ID 

25695687). 6. É o relatório. Fundamento e decido. 7. 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. 8. 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. 9. Verifico que as cláusulas do 

acordo encontram-se regulares e preenchem os requisitos legais. Os 

acordantes ajustaram sobre os alimentos das menores que possuem em 

comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, 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. 10. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 11. Consigno ainda que 

em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. Notifique-se o 

Ministério Público. 13. Condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, porém suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do Código de 

Processo Civil. 14. Considerando a nomeação de ID 18536673, ARBITRO 

os honorários no valor equivalente a 03 (três) URH’s, bem como pelo ato 

da audiência de ID 23705839, ARBITRO os honorários no valor equivalente 

a 01 (um) URH. 15. Expeçam-se a (s) respectiva (s) Certidão (ões) de 

Crédito em favor do (s) causídico (s). 16. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 17. 

Publique-se. 18. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 19. Intime-se. 20. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000096-51.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. B. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

Processo nº: 1000096-51.2019.8.11.0098 Ação: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Polo Ativo: VALQUIRIA FERNANDES DOS 

SANTOS Polo Passivo: SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX 

CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à R. Decisão constante no Id. 

29596583,  que nos  au tos  p ro toco lados  sob o  n º 

1000096-51.2019.8.11.0098, em trâmite neste Juízo da Vara Única da 

Comarca de Porto Esperidião/MT, tendo como Parte Autora VALQUIRIA 

FERNANDES DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF nº 024.525.631-88, e como 

Parte Requerida SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX, inscrito(a) 

no CPF nº 359.327.592-91, por ocasião da Audiência de Conciliação 

realizada em 09/09/2019, o(a) Dr.(ª) VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO, 

foi nomeado(a) defensor(a) dativo para defender os interesses da Parte 

Requerida. Certifico, ainda, que o(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito arbitrou os 

honorários advocatícios no importe de 01 (um) URH, no valor de R$ 928,51 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) na data de 

26/02/2020, conforme consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 29596583, 

a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Em relação ao que foi 

determinado, é o que me cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" 

Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) DADO E PASSADO 

nesta Cidade e Comarca de PORTO ESPERIDIÃO, Estado de Mato Grosso, 

em 3 de março de 2020. Eu, JOSE JOAO FORNANCIARI NETO, Técnico 

Judiciário, digitei. Eu, FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, Gestora 

Judiciária, conferi e subscrevi. A autenticidade desta certidão poderá ser 

certificada no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

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

Processo Número: 1000096-51.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. B. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

Processo nº: 1000096-51.2019.8.11.0098 Ação: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Polo Ativo: VALQUIRIA FERNANDES DOS 

SANTOS Polo Passivo: SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX 

CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à R. Decisão constante no Id. 

29596583,  que nos  au tos  p ro toco lados  sob o  n º 

1000096-51.2019.8.11.0098, em trâmite neste Juízo da Vara Única da 

Comarca de Porto Esperidião/MT, tendo como Parte Autora VALQUIRIA 

FERNANDES DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF nº 024.525.631-88, e como 

Parte Requerida SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX, inscrito(a) 

no CNPJ nº 359.327.592-91, por ocasião da instrução do feito, o(a) Dr.(ª) 

FRANCIS RAIANE KISCHNER, foi nomeado(a) defensor(a) dativo para 

defender os interesses da Parte Requerente. Certifico, ainda, que o(a) 

MM.(ª) Juiz(a) de Direito arbitrou os honorários advocatícios no importe de 

03 (três) URHs, totalizando R$ 2.785,53 (dois mil, setecentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta e três centavos) na data de 26/02/2020, conforme 

consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 29596583, a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é o que me 

cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" Fátima Adrielly Silva Freitas 

Gestor(a) Judiciário(a) DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 

PORTO ESPERIDIÃO, Estado de Mato Grosso, em 3 de março de 2020. Eu, 

JOSE JOAO FORNANCIARI NETO, Técnico Judiciário, digitei. Eu, FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS, Gestora Judiciária, conferi e subscrevi. A 

autenticidade desta certidão poderá ser certificada no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000273-78.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA BARBOZA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

FATIMA FIRMINO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

ELTON ANTONIO SILVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FIRMINO DA SILVEIRA FILHO (DE CUJUS)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão proferida em Id. 29709291, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a Sra. FÁTIMA FIRMINO DA 

SILVEIRA, através de seus Advogados constituídos, para comparecer à 

Secretaria desta Vara Única no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de assinar 

o Termo de Compromisso de Inventariante.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000273-78.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA BARBOZA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

FATIMA FIRMINO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

ELTON ANTONIO SILVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FIRMINO DA SILVEIRA FILHO (DE CUJUS)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão proferida em Id. 29709291, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a Sra. FÁTIMA FIRMINO DA 

SILVEIRA, através de seus Advogados constituídos, para comparecer à 

Secretaria desta Vara Única no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de assinar 

o Termo de Compromisso de Inventariante.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000226-07.2020.8.11.0098

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

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA CARNEIRO OAB - 867.563.891-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MARIA CARNEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão proferida em Id. 29609074, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a Sra. ELIANE APARECIDA 

CARNEIRO, através de seus Advogados constituídos, para comparecer a 

esta Secretaria da Vara Única, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

assinar o termo de compromisso de curadora especial.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000226-07.2020.8.11.0098

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

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA CARNEIRO OAB - 867.563.891-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MARIA CARNEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

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

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000226-07.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.039,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ELIANE APARECIDA 

CARNEIRO Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 22, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: THAIS MARIA 

CARNEIRO DA SILVA Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 22, CENTRO, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMANDO(A): Dr. Silvio 

Gomes Campos FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada, na qualidade de Advogado da Autora, 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: 
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Instrução Sala: Instrução e Julgamento Data: 24/04/2020 Hora: 14:30 

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). PORTO ESPERIDIÃO, 3 de 

março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-09.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DETRAN MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua 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 B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000448-09.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ADAO FERREIRA DE LIMA Endereço: Sítio Laço de Ouro, 

s/n, Comunidade Vila Cardoso, Zona Rural, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: DETRAN MT Endereço: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, AVENIDA DOUTOR HÉLIO 

RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, ATRAVÉS DE SUA 

ADVOGADA CONSTITUÍDA, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 06/04/2020 Hora: 13:45 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. 

PORTO ESPERIDIÃO, 3 de março 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENILCE RAMOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

ALVARÁ ELETRÔNICO EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-51.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ALVARÁ ELETRÔNICO EM ANEXO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-53.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DENIER BARTOLOMEU BATISTA SUQUERE (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))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 474 de 557



Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000124-53.2018.8.11.0098. REQUERENTE: DENIER BARTOLOMEU 

BATISTA SUQUERE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Observa-se no presente caso que não existe 

mais razão para existência da presente demanda, visto que a própria 

autora manifestou o desinteresse no prosseguimento do feito 

(id.17444083). Ante o exposto, homologa-se o pedido de desistência 

formulado pelo (a) requerente e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

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

CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-11.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE PRAXEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000045-11.2017.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA ALINE PRAXEDES DA 

SILVA REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 1. Fundamento e 

decido. 2. Da indústria do dano moral. 3. Em um país em que população 

clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o 

uso do Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o 

que provoca crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, 

como não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. 4. E 

tal prática é verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto 

por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de 

honorários em caso de sentença desfavorável. 5. Não só isso, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 7. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 20. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

21. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 22. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 
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- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 23. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 24. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

25. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$259,40. 26. A Reclamada em sede de 

contestação aduziu a regularidade da negativação, tendo em vista que o 

autor fora titular do pacote completo família FID 14 da Claro TV, em 

09/09/2014, pelo contrato de nº 021/08655627-5, de TV por assinatura no 

mesmo endereço que consta na petição inicial, pois o requerente não 

adimpliu com as faturas relativas ao pacote contratado, para tanto juntou 

na sua peça de contestação, diversas imagens de seu sistema interno e 

apresentou ainda histórico de pagamento realizado pela parte autora por 

vários meses subsequentes, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. 27. No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, 

ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. 28. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). 29.Além disso, de 

acordo com a prova dos autos, consta histórico de utilização e pagamento 

de faturas de cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque houve 

contrato. 30.Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

31.Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. 32.Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. 33.Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. 34.Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. 35. O que se tem no 

presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a máquina 

judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. 36. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pelo autor ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. 37. No que 

tange à má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. 38. 

Para João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela 

intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 39. Ora, percebe-se pelos autos e 

por todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “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;[...]” 40. Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 41. Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. 42. CONDENO a parte autora e 

sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$14.480,00(quatorze mil e quatrocentos e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.448(um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), bem 

como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas 

as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por exceção dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve defesa pela parte 

ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-20.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI ANTONIO MASAVI FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000025-20.2017.8.11.0098. REQUERENTE: LEONI ANTONIO MASAVI 

FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 1. Fundamento e decido. 2. Da indústria do dano moral. 3. Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. 4. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. 5. Não só isso, com a possibilidade da inversão 

do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por 

parte das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do 

ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 7. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 18. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

19. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 20. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 21. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 22. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

23. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$110,93. 24. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

trazendo aos autos vasto histórico de pagamentos por meses 

subsequentes, bem como diversas faturas enviadas à autora.Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 25. No que tange à ausência 

de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. 26. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação via 

call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a requerida 

comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 
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destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). 27.Além disso, de acordo com a prova 

dos autos, consta histórico de utilização e pagamento de faturas de 

cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 

28.Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. 29.Importante frisar, 

que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo 

a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. 30.Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. 31.Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra 

nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 32.Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. 33. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má fé 

da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 34. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. 35. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. 36. Para João Batista Lopes a má-fé 

“caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, 

não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da 

prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes 

ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a doutrina a 

contentar-se com meros indícios, desde que veementes e concordantes”. 

(in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da 

Magistratura. Ano 01. N.º 01. Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 37. 

Ora, percebe-se pelos autos e por todo alegado, que o expediente 

utilizado pelo requerido configura um expediente ardil, pretendendo 

ludibriar a Justiça, ao pretender a indenização por um fato por fatos 

claramente arquitetado. A aludida prática deve ser coibida, pois configura 

litigância de má-fé da parte na medida em que conduta este que se amolda 

à figura da litigância temerária prevista no artigo 80, incisos II, III e V do 

Código de Processo Civil, que prelecionam o seguinte: “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;[...]” 38. 

Deve, portanto, o Requerido ser condenado às penas previstas no artigo 

81 do Código de Processo Civil em função da conduta temerária em Juízo, 

in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou 

mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 

seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz 

ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 39. Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. 40. CONDENO a parte autora e 

sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$14.480,00(quatorze mil e quatrocentos e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.448(um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), bem 

como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas 

as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por exceção dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve defesa pela parte 

ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-17.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTANA (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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000010-17.2018.8.11.0098. REQUERENTE: PATRICIA SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 1. Fundamento e decido. 2. Da indústria do dano moral. 3. Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. 4. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. 5. Não só isso, com a possibilidade da inversão 

do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por 

parte das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do 

ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 7. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 
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menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 18. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

19. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 20. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 21. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 22. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

23. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$45,61. 24. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, e que 

mesmo assim possui outras negativações pendentes.Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. 25. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços via SMS, internet ou ligação telefônica. 

26.Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. 27.Importante frisar, 

que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo 

a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. 28.Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. 29.Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra 

nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 30.Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. 31. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má fé 

da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 32. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. 33. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. 34. Para João Batista Lopes a má-fé 

“caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, 

não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da 

prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes 

ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a doutrina a 

contentar-se com meros indícios, desde que veementes e concordantes”. 

(in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da 

Magistratura. Ano 01. N.º 01. Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 35. 

Ora, percebe-se pelos autos e por todo alegado, que o expediente 

utilizado pelo requerido configura um expediente ardil, pretendendo 

ludibriar a Justiça, ao pretender a indenização por um fato por fatos 

claramente arquitetado. A aludida prática deve ser coibida, pois configura 

litigância de má-fé da parte na medida em que conduta este que se amolda 

à figura da litigância temerária prevista no artigo 80, incisos II, III e V do 

Código de Processo Civil, que prelecionam o seguinte: “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;[...]” 36. 

Deve, portanto, o Requerido ser condenado às penas previstas no artigo 

81 do Código de Processo Civil em função da conduta temerária em Juízo, 

in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou 

mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 
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seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz 

ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 37. Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. 38. CONDENO a parte autora e 

sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

atribuída em R$ 10.045,61(dez mil e quarenta e cinco reais e sessenta e 

um centavos), o que perfaz o montante de R$ 1.004,56(um mil e quatro 

reais e cinquenta e seis centavos) , bem como ao pagamento de CUSTAS 

E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela 

parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 

81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 

9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por exceção dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve defesa pela parte 

ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-28.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS DA CRUZ (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000018-28.2017.8.11.0098. REQUERENTE: WANDERSON DIAS DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. OPINA-SE pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da 

ação formulado no id. 10008204, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos 

do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-62.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BORGES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000104-62.2018.8.11.0098. REQUERENTE: ANISIO BORGES DE ARRUDA 

REQUERIDO: JOSE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. ANISIO BORGES DE ARRUDA ajuizou Ação de Rescisão 

Contratual em face de JOSE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR alegando, em 

síntese, que, em 11.12.2017 firmaram instrumento particular de compra e 

venda com o requerido objetivando a compra de um lote. Alega que o 

requerido sustou o cheque no valor de R$ 16.300,00 e que com isso 

descumpriu o contrato. Requerer a procedência da ação, a fim de declarar 

rescindido o contrato celebrado entre as partes, com a condenação do 

requerido ao pagamento da multa contratual e à indenização por danos 

morais, e o pagamento do valor do cheque sustado. Em audiência o 

requerente afirmou ter recebido o valor de R$ 3.700,00 na data da 

assinatura do contrato, o requerido apresentou contestação e pedido 

contraposto, alegando, em suma, que o requerente não entregou o lote 

para o requerido e que sabia que o cheque seria sustado em decorrência 

do descumprimento do contrato. Atribui ao requerente a obrigação de 

pagamento da multa prevista no contrato diante da desistência do negócio. 

Em sede de pedido contraposto, pleiteiam a condenação do requerente ao 

pagamento da multa contratual atribuindo-lhes a culpa pelo desfazimento 

do negócio e a devolução do valor pago de R$ 3.700,00. A tentativa de 

conciliação restou infrutífera. Réplica e contestação ao pedido 

contraposto, o autor refuta as alegações do requerido de que ia sustar o 

cheque, insistindo na culpa exclusiva do requerido pela rescisão 

contratual, posto que não providenciar o pagamento do cheque no prazo 

estipulado. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. Fundamento e 

decido. No que tange ao pedido de rescisão contratual, não foi instaurada 

controvérsia. Ademais, ninguém é obrigado a sustentar vínculo contratual 

se não tem mais interesse em sua manutenção, devendo arcar com suas 

obrigações estipuladas no instrumento contratual. Portanto, a rescisão do 

contrato é medida de rigor. A controvérsia cinge-se à análise das 

cláusulas e condições estabelecidas no instrumento para pagamento de 

multa por descumprimento contratual. De fato, a prova produzida 

demonstra a culpa de ambos pela não concretização do negócio. É 

incontroverso que o requerido adquiriu um lote. Também é incontroverso 

que pagou o valor de R$ 3.700,00 e dois cheques pelo lote, e que na data 

da assinatura o requerente deveria entregar a posse do lote conforme se 

extrai do contrato colacionado na Cláusula 3ª: As partes celebraram o 

contrato no dia 11/12/2017, o requerente estava ciente de deveria 

entregar a posse do lote ao requerido nesta data que segundo o 

requerido, o requerente não entregou e o mesmo não impugnou este 

argumento do requerido. O contrato prevê ainda, na cláusula 5ª, que “fica 

desde já estipulada a multa da ordem de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total da venda, que a parte infratora indenizará a parte prejudicada”. 

Portanto, de acordo com o conjunto probatório, restou configurado o 

descumprimento contratual por parte de ambos, o requerente porque não 

entregou a posse do imóvel e o requerido por que sustou o cheque. Por 

fim, o pedido de danos morais é improcedente. O dano moral, segundo a 

lição de Aguiar Dias, trazida na RDP 185/198, corresponde ao efeito não 

patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente 

considerada. Desta forma, aquele que alega ter sofrido um dano “não 

patrimonial” deve demonstrar que sua imagem, honra, bom nome, tradição, 

personalidade, sentimento interno, foram atingidos. Rui Stoco, na obra 

“Tratado de Responsabilidade Civil”, 7ª edição, RT, 2007, p. 1.715, ensina: 
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“Não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no 

plano objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom 

nome, intimidade, tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, 

emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que se possa 

extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de 

um dos fenômenos acima exemplificados” . Para caracterizar a existência 

de obrigação de indenizar é necessário verificar a conduta da parte, 

consistente em uma ação ou omissão culposa ou dolosa, o nexo de 

causalidade e o dano. In casu, todavia, não se trata de ofensa à honra, à 

imagem, à boa fama ou aos direitos da personalidade do requerente. Pelo 

contrário, trata-se os autos da má execução das obrigações 

contratualmente assumidas e que merecem o devido reparo na órbita 

material apenas ao requerido. Não restou demonstrado qualquer fato que 

impingisse sofrimento exacerbado de tal forma a causar transtorno à 

psiquê. Destarte, a questão se resolve no plano da indenização de danos 

materiais. Na situação concreta, ainda que não se duvide da frustração 

com o desfecho do negócio, o ilícito encontra reparo eminentemente 

material porquanto o dissabor ou aborrecimento cotidiano não se confunde 

com a dor psicológica propriamente dita, esta sim ensejadora da 

reparação de danos morais. Nesse sentido tem se manifestado o E. 

Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode ser alçado ao 

patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige”. (REsp 403919 / MG ; RECURSO 

ESPECIAL2002/0002032-0) Assim, forçoso concluir pela culpa de ambos 

pela inexecução do contrato, concedo parcialmente o pedido contraposto 

do requerido para que o requerente devolva o valor de R$ 3.700,00. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, opina-se por JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos do requerente e no mais JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para que o 

requerente devolva o valor de R$ 3.700,00(três mil e setecentos reais ) 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso(11/12/2017) e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini. JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-81.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRICELI APARECIDA DA ROCHA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010004-81.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ANDRICELI APARECIDA DA 

ROCHA CAMPOS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A PROJETO 

DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vistos, etc... Cuida-se 

de embargos de declaração em que a parte embargante alega ERRO 

MATERIAL, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos para 

RETIRAR DO DISPOSITIVO A PARTE DA CONDENAÇÃO NA RESTIUIÇÃO 

“CONDENAR a Reclamada para que restitua à parte autora o valor de R$ 

521,91 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação” tendo em vista que a parte requerida realizou o estorno 

do cartão de crédito em 15/03/2017. Conheço do recurso porquanto 

tempestivamente interposto. O reclamante promoveu a demanda contra RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A o e a obscuridade deu-se com a sentença, 

que não fez constar na sentença que em sede de contestação a parte 

comprova o estorno do valor no cartão de credito no dia 15/03/2017 e que 

isso a parte requerida restituiu o valor pago voluntariamente para remover 

na parte dispositiva a alínea b): “CONDENAR a Reclamada para que 

restitua à parte autora o valor de R$ 521,91 (quinhentos e vinte e um reais 

e noventa e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação”. DISPOSITIVO Logo, mostra-se 

imperativo OPINAR pelo acolhimento dos presentes embargos de 

declaração para dar-lhes PROVIMENTO, consertando o erro material, 

determinar a alteração na parte do dispositivo para retirar o seguinte 

parágrafo da alínea b) “CONDENAR a Reclamada para que restitua à parte 

autora o valor de R$ 521,91 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e um 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação” , asseverando-se que o erro material que não tem 

a propriedade de alterar a substância do julgado JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-78.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CASA LOTERICA MINA DE OURO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010054-78.2015.8.11.0098. REQUERENTE: CASA LOTERICA MINA DE 

OURO LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. OPINA-SE pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da 

ação formulado no id.5303741, para os fins do artigo 200, parágrafo único 

do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do 

enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, 

JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, promovendo, 

desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENEGILDO CEBALHO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SOUSA SILVA 44635389634 (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000309-57.2019.8.11.0098. REQUERENTE: ERMENEGILDO CEBALHO 

BRITO REQUERIDO: JULIO CESAR SOUSA SILVA 44635389634 PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. OPINA-SE pela HOMOLOGAÇÃO do 

pedido de desistência da ação formulado no id. 24347670, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. 

Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência 

do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil, promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-60.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON SOUZA BAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000087-60.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ARISTON SOUZA BAZAN 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 1. Fundamento e decido. 2. Da indústria do dano moral. 3. Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. 4. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. 5. Não só isso, com a possibilidade da inversão 

do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por 

parte das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do 

ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 7. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 18. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

19. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 20. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 
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- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 21. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 22. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

23. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$0,60. 24. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

trazendo aos autos vasto histórico de pagamentos por meses 

subsequentes, bem como diversas faturas enviadas à autora. Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 25. No que tange à ausência 

de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. 26. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação via 

call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a requerida 

comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). 27. Além disso, de acordo com a prova 

dos autos, consta histórico de utilização e pagamento de faturas de 

cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 28. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. 29.Importante frisar, 

que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo 

a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. 30.Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. 31.Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra 

nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 32.Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. 33. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má fé 

da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 34. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. 35. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. 36. Para João Batista Lopes a má-fé 

“caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, 

não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da 

prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes 

ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a doutrina a 

contentar-se com meros indícios, desde que veementes e concordantes”. 

(in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da 

Magistratura. Ano 01. N.º 01. Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 37. 

Ora, percebe-se pelos autos e por todo alegado, que o expediente 

utilizado pelo requerido configura um expediente ardil, pretendendo 

ludibriar a Justiça, ao pretender a indenização por um fato por fatos 

claramente arquitetado. A aludida prática deve ser coibida, pois configura 

litigância de má-fé da parte na medida em que conduta este que se amolda 

à figura da litigância temerária prevista no artigo 80, incisos II, III e V do 

Código de Processo Civil, que prelecionam o seguinte: “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;[...]” 38. 

Deve, portanto, o Requerido ser condenado às penas previstas no artigo 

81 do Código de Processo Civil em função da conduta temerária em Juízo, 

in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou 

mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 

seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz 

ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 39. Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. 40. CONDENO a parte autora e 

sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$10.000,00(dez mil reais), o que perfaz o montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo 

único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o 

que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), 

por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve 

defesa pela parte ré. 41. Ademais, OPINA-SE pelo indeferimento do pedido 

contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, 

que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais. 

42.O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de 

Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, 

subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 

só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. 43.Nesse 

caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000125-38.2018.8.11.0098. REQUERENTE: JAINE NAYARA GONCALVES 

BEJO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Observa-se no presente caso que não existe mais razão 

para existência da presente demanda, visto que a própria autora 

manifestou o desinteresse no prosseguimento do feito (id.17445045). Ante 

o exposto, homologa-se o pedido de desistência formulado pelo (a) 

requerente e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini. JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000119-31.2018.8.11.0098. REQUERENTE: WILSON BORDON 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Procedimento do Juizado Especial 

Civil Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por WILSON 

BORDON em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S. É a síntese do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Acolho o pedido de 

retificação do polo passivo promovido pela requerida, devendo a presente 

passar a constar CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, pessoa jurídica 

com personalidade de direito privado, registrada no CNPJ sob o 

n.07.170.938/0001-07, responsável pelas operações da loja virtual da 

marca CASAS BAHIA . Ao senhor gestor as providencias que se fizerem 

necessárias. 2.A preliminar de Inépcia da Inicial - carência de ação, ante a 

alegação de falta de logica nos pedidos do autor, tenho que se confundi 

com o mérito da presente demanda, devendo por assim com esse ser 

apreciado e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a 

questão é de direito. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito 

Impõe-se lançar édito de improcedência. Consigno a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor in casu, posto tratar-se de inequívoca relação 

de consumo, na qual o autor, na qualidade de destinatário final do produto, 

se enquadra na definição de consumidor. Assim, de rigor a incidência do 

CDC e seus princípios norteadores. Em apertada síntese, narra o 

requerente ter adquirido no site mantido pela ré, no dia 13/07/2018, um 

aparelho de ar condicionado Split sansung max plus quente e frio wall a 

18.000 btus, pelo importe de R$2.042,94 incluso o frete. Aludiu ter sido 

surpreendido com o cancelamento da compra pela ré, sem justificativas. 

Discorreu sobre a tentativa de resolução do feito na esfera administrativa, 

o não percebimento do produto, que ainda constava no site como 

disponibilidade imediata e os danos morais sofridos. Narrou que o valor 

fora estornado para cartão de crédito e que necessitava do aparelho. 

Pugnou pela condenação da ré na devolução em dobro das duas parcelas 

pagas e o pagamento de danos morais. Pois bem. Vê-se que a compra foi 

devidamente realizada pelo autor e autorizada no site da empresa ré, 

sendo posteriormente cancelado por ela sem qualquer justificativa 

plausível Logo, embora o valor tenha sido estornado pelo réu, conforme 

narrado na inicial, busca o autor a condenação da ré em danos morais. 

Ademais, uma vez informado o prazo de entrega, a ré tem o dever de 

cumprir o avençado. É o que assevera também a jurisprudência, ao 

estabelecer que “o art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e 

consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua 

essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o 

próprio conteúdo do contrato”. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e 

que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas 

também durante toda a sua execução. O direito à informação visa a 

assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas 

expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, 

manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado 

ou vontade qualificada" (REsp 1121275/SP, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 17/04/2012). Quanto à 

pretensão indenizatória por danos morais, não vislumbro acolhimento. O 

autor não foi exposto a situação vergonhosa ou humilhante. A situação 

vivida por ele não extrapolou o limite dos aborrecimentos a que estamos 

diariamente sujeitos. Inexistiu afronta à sua honra, dignidade ou imagem. 

No mesmo passo, é o entendimento do Egrégio: COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COMINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE.DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSOIMPROVIDO. Não se tratando de situação em que o 

dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração 

efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à 

reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a 

caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a 

possibil idade de cogitar de reparação nesse aspecto . 

(TJ-SP10169553620178260506 SP 1016955-36.2017.8.26.0506, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 14/06/2018, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 14/06/2018) Ainda: “COMPRA E VENDA 

"Mercado Livre" Produto não entregue Compra cancelada Devolução 

emdobro Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor AusênciaMá-fé Danos morais não comprovados Mero 

descumprimento contratual Sucumbência recíproca.Apelação não 

p r o v i d a ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 9 0 6 8 0 5 1 3 2 0 1 2 8 2 6 0 0 3 7  S P 

0906805-13.2012.8.26.0037,Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 25/08/2014, 10ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data 

de Publicação: 26/08/2014). Bem como: “Bem móvel. Compra e venda. 

Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de 

quantia paga e de indenização por danos morais. Produto não entregue na 

data ajustada, o que levou a adquirente a cancelar a compra. Dano moral. 

Inadimplemento contratual não justifica a concessão de indenização por 

dano moral, porque reflete apenas a existência de algum dissabor ou 

desconforto. Recurso não provido”. (TJ-SP - AC: 10003705420178260102 

SP 1000370-54.2017.8.26.0102, Relator: CesarLacerda, Data de 

Julgamento: 29/03/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação:29/03/2019) Por fim, ressalto que, conforme informado pelo 
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autor, o valor da compra já fora estornado. Ante o exposto, Com fulcro no 

art. 487, I do CPC e considerando o constante nos autos, opina-se pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos feitos na inicial. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-96.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRAZ DE MIRANDA (REQUERENTE)

DULCINEIA DURANTE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (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))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010003-96.2017.8.11.0098. REQUERENTE: DULCINEIA DURANTE DE 

MIRANDA, BENEDITO BRAZ DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No presente caso, observa-se que no ID. 7321986 as 

partes realizaram acordo. 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. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini. JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-86.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000083-86.2018.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA CELINA DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 1. Fundamento e decido. 2. Da 

indústria do dano moral. 3. Em um país em que população clama por 

mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder 

Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca 

crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não 

poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. 4. E tal prática é 

verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões 

óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em 

caso de sentença desfavorável. 5. Não só isso, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 7. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
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inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 18. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

19. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 20. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 21. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 22. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

23. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$272,05. 24. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

trazendo aos autos vasto histórico de pagamentos por meses 

subsequentes, bem como diversas faturas enviadas à autora.Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 25. No que tange à ausência 

de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. 26. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação via 

call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a requerida 

comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). 27.Além disso, de acordo com a prova 

dos autos, consta histórico de utilização e pagamento de faturas de 

cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 

28.Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. 29.Importante frisar, 

que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo 

a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. 30.Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. 31.Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra 

nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 32.Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. 33. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má fé 

da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 34. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. 35. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. 36. Para João Batista Lopes a má-fé 

“caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, 

não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da 

prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes 

ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a doutrina a 

contentar-se com meros indícios, desde que veementes e concordantes”. 

(in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da 

Magistratura. Ano 01. N.º 01. Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 37. 

Ora, percebe-se pelos autos e por todo alegado, que o expediente 

utilizado pelo requerido configura um expediente ardil, pretendendo 

ludibriar a Justiça, ao pretender a indenização por um fato por fatos 

claramente arquitetado. A aludida prática deve ser coibida, pois configura 

litigância de má-fé da parte na medida em que conduta este que se amolda 

à figura da litigância temerária prevista no artigo 80, incisos II, III e V do 

Código de Processo Civil, que prelecionam o seguinte: “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;[...]” 38. 

Deve, portanto, o Requerido ser condenado às penas previstas no artigo 

81 do Código de Processo Civil em função da conduta temerária em Juízo, 

in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou 

mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 

seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz 

ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 39. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Em síntese, para que o pedido 

contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela 

parte promovida seja legítima, que o pedido seja formulado com base nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 486 de 557



mesmos fatos narrados na inicial, que o pedido seja formulado de forma 

líquida. Diante do pedido contraposto genérico feito na contestação, sendo 

assim não se enquadra no requisito do artigo 324, do CPC, opino por julgar 

improcedente o Pedido Contraposto. 40. Assim, conforme autorizado pelo 

art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância de má-fé e ante 

o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. 41. CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$10.272,05(dez mil 

e duzentos e setenta e dois reais e cinco centavos), o que perfaz o 

montante de R$ 1.027,20(um mil e vinte e sete reais e vinte centavos), bem 

como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas 

as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por exceção dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve defesa pela parte 

ré. Ainda, nos termos do artigo 324, do CPC/2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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OSCAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000102-92.2018.8.11.0098. REQUERENTE: OSCAR AGOSTINHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. 1. Fundamento e decido. 2. Da indústria do 

dano moral. 3. Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para 

chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. 4. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. 5. Não só isso, com a possibilidade da inversão 

do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por 

parte das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do 

ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 7. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 18. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

19. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 20. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 
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de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 21. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 22. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

23. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$126,81. 24. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

trazendo aos autos vasto histórico de pagamentos por meses 

subsequentes, bem como diversas faturas enviadas à autora.Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 25. No que tange à ausência 

de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. 26. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação via 

call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a requerida 

comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). 27.Além disso, de acordo com a prova 

dos autos, consta histórico de utilização e pagamento de faturas de 

cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 

28.Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. 29.Importante frisar, 

que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo 

a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. 30.Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. 31.Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra 

nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 32.Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. 33. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má fé 

da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 34. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. 35. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. 36. Para João Batista Lopes a má-fé 

“caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, 

não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da 

prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes 

ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a doutrina a 

contentar-se com meros indícios, desde que veementes e concordantes”. 

(in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da 

Magistratura. Ano 01. N.º 01. Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 37. 

Ora, percebe-se pelos autos e por todo alegado, que o expediente 

utilizado pelo requerido configura um expediente ardil, pretendendo 

ludibriar a Justiça, ao pretender a indenização por um fato por fatos 

claramente arquitetado. A aludida prática deve ser coibida, pois configura 

litigância de má-fé da parte na medida em que conduta este que se amolda 

à figura da litigância temerária prevista no artigo 80, incisos II, III e V do 

Código de Processo Civil, que prelecionam o seguinte: “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;[...]” 38. 

Deve, portanto, o Requerido ser condenado às penas previstas no artigo 

81 do Código de Processo Civil em função da conduta temerária em Juízo, 

in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou 

mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 

seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz 

ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 39. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Em síntese, para que o pedido 

contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela 

parte promovida seja legítima, que o pedido seja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial, que o pedido seja formulado de forma 

líquida. Diante do pedido contraposto genérico feito na contestação, sendo 

assim não se enquadra no requisito do artigo 324, do CPC, opino por julgar 

improcedente o Pedido Contraposto. 40. Assim, conforme autorizado pelo 

art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância de má-fé e ante 

o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. 41. CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$10.126,81(dez mil 

e cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), o que perfaz o 

montante de R$ 1.012,68(um mil e cento doze reais e sessenta e oito 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo 

único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o 

que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), 

por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve 

defesa pela parte ré. Ainda, nos termos do artigo 324, do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 
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Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO
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(ADVOGADO(A))

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010022-15.2011.8.11.0098. REQUERENTE: ELAINE LEITE REQUERIDO: 

LOJAO DOS MOVEIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se 

de ação de danos morais c/c obrigação de fazer e antecipação de tutela, 

orquestrada por Eliane Leite, em face do Lojão dos Móveis. Aduz em 

síntese que adquiriu junto a parte requerida uma máquina de lavar roupas 

no crediário em 10 (dez) vezes, quitando todas as parcelas. Brada que a 

partir da 5ª (quinta) parcela a funcionária do requerido que recebia os 

valores rasgava a duplicata no local da assinatura, sob a promessa de 

que a duplicata seria invalidada. Aduz ainda, que após efetuar o 

pagamento de todas as parcelas, o seu nome foi indevidamente inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito e, ao procurar explicações junto a 

parte reclamada foi informada de que a pessoa que recebia os valores 

não os repassava à loja. Juntou documentos para provar o alegado. Posto 

isso, o feito comporta julgamento no estado emque se encontra, tendo em 

vista que as alegações das partes e os documentos por elas acostados 

aos autos permitem a prolação da sentença, independentemente da 

produção de outras provas, que, no caso, se mostram desnecessárias, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A ação é 

improcedente. Isso porque, de plano, é de se observar que a petição inicial 

limita-se a indicar que a parte autora efetuou os pagamentos das quatro 

primeiras parcelas e em cada carne recebia a assinatura do funcionário 

responsável pelo recebimento da parcela e que no entanto a partir da 

quinta parcela era apenas rasgado o carne, a autora deveria se negar a 

pagar da forma diversa do que já havia pago .De outro lado, a parte 

requerida e a requerente trouxe aos autos, farta documentação 

comprobatória da compra do produto, existindo quitação de alguns débitos 

e outros não, o que gerou cobrança de encargos contratuais, a indicar a 

efetiva negativação do nome da autora.Evidentemente, se há atraso no 

pagamento das parcelas,incidem juros e encargos, o que pode aumentar 

bastante o valor do débito final, resultando em anotação nos cadastros de 

crédito em montante superior ao valor inicialmente gasto. Os débitos foram 

devidamente comprovados, através da juntada dos carnes. Dessa forma, 

não se pode acolher as evasivas alegações da parte autora no sentido de 

que a funcionaria subtraiu os pagamentos, posto que a documentação 

apresentada pela comprova que ate o pagamento da quarta parcela era 

assinado o nome do funcionário o recebimento, como se reconhece: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISCartão de créditoHipótese 

em que ficou comprovadarelação contratual entre as partes, utilização e 

pagamento, ainda que parcial, das faturas relativas às despesas 

efetuadas por meio do cartão fornecido,indicandoa adesãoao 

sistemaAusênciade verossimilhança nas alegações que desautoriza a 

inversãodo ônus da prova de que trata o art. 6º, do Código de Defesado 

Consumidor Relação contratual aperfeiçoada com a utilização do cartão de 

crédito Documentos juntados peloréu não impugnados especificamente 

pela autora Danosmorais não configurados Existência, ademais, de 

inscrições preexistentes, o que afastaria, de qualquer modo,a pretensão 

indenizatória Súmula 385 do STJNecessidade quanto à notificação prévia 

à inscrição quecaberia, se o caso, ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito Súmula 359 do STJ Recursoimprovido” (TJSP - 

Apelação 1001430-63.2015.8.26.0577 Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni DJ: 

17.12.2015 g.n.). Dessa forma, tomado o contrato por existente e válido e 

inexistindo comprovação eficaz do pagamento do débito, a parte requerida 

agiu de forma lícita, em evidente exercício regular do seu direito de credor, 

de forma que, inexistindo ilícito, não há que se falar em reparação civil, 

sobretudo por dano moral, como pretende o requerente, nos termos do 

que já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: “Restrição creditícia - crédito 

comprovado - negativação- dívida - pagamento ou perdão - ônus da prova 

que cabe ao devedor - exercício regular de direito - afastamento do dever 

de indenizar - art. 188, inciso i, do código civil - demonstrado pelo credor 

existir valores em aberto, a justificar a negativação ou restrição creditícia 

em nomedo devedor, incumbe ao devedor a comprovação - escrita - de 

pagamento ou remissão/desconto/ perdão - sem o que não se reconhece 

dever de indenizar porparte do credor em relação ao devedor, quanto a 

supostos dissabores por abalo creditício” (TJSP: Apelação nº 

9215403-91.2008.8.26.0000 - Rel. Des. FábioRogério Bojo Pellegrino - DJ: 

10.03.2009 g.n.). Desta forma, improcede o pedido inicial. Diante do 

exposto, opina-se por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo 

o feito, com julgamento de seu mérito, nos termos do artigo487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao exposto entendo por bem REVOGAR a 

Liminar deferida no id. 5499420. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010024-14.2013.8.11.0098. REQUERENTE: FERNANDA MARINHO 

RODRIGUEZ REQUERIDO: CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. O processo encontra-se formalmente em 

ordem, estando presentes os pressupostos processuais legalmente 

exigidos e as condições necessárias para o exercício do direito de ação, 

não havendo nulidades ou vícios a sanar e à míngua de preliminares 

arguidas, passo ao exame do mérito. Adianto que os pedidos autorais são 

parcialmente procedentes. Consta na peça de ingresso que a autora 

possui vacas leiteiras e que em 14/12/2012 realizou uma compra junto à 

requerida de 20(vinte caixas) de DIFLY S3, no valor de R$ 2.400,00 (dois 

mil e quatrocentos reais), conforme comprovado pela nota fiscal que 

instrui a inicial. No entanto, não desejando mais fazer uso do produto e 

conservando-o devidamente à disposição da requerida, esta lançou seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo na pendência de 

negociação extrajudicial, de acordo com o texto do e-mail juntado. 

Sustenta que após ingerir o medicamento não houve melhora na produção 

do leite. Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais e o pagamento somente do valor referente 

as 9 caixas utilizadas e a devolução das 11 caixas que sobraram. 

Consigno que a relação de direito material subjacente à demanda versa 

sobre relação de consumo, pois a requerida é fornecedora de produtos, 

nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, nessa 

condição, responde objetivamente pelos danos causados aos 

consumidores, em face do art. 18 do CDC, bastando ao consumidor a 

prova do fato e do nexo causal, dispensada a prova da culpa. No entanto, 
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mesmo nos casos em que há a proteção dispensada pelo CDC ao 

consumidor, especialmente pela desnecessidade de fazer a prova da 

culpa, não se pode olvidar que para a caracterização de hipótese de 

responsabilização civil é indispensável a concorrência de seus 

pressupostos, consubstanciados na existência de uma ação comissiva ou 

omissiva voluntária, qualificada juridicamente; a ocorrência de um dano 

moral ou patrimonial; e o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela 

vítima e a conduta que o produziu. Ausentes um desses pressupostos, 

não há se falar em responsabilidade civil e por consequência no dever de 

indenizar. In casu, a requerente não logrou êxito em demonstrar que a 

medicação adquirida e fornecida ao animal estivesse causando alguma 

contra indicação. De outro norte, não se desincumbiu do ônus de provar 

que tomou as cautelas necessárias e exigidas na bula de utilização dos 

medicamentos para proteger os animais. A embalagem do produto 

descreve os métodos adequados de armazenamento e utilização. A 

empresa está no mercado há anos e nunca sofreu reclamações do 

gênero. Assim, tem-se que o acervo probatório amealhado aos autos não 

é firme a indicar os vícios e defeitos no produto adquirido e tampouco que 

o consumo do produto tenha causado danos as vacas. Portanto, não 

tendo sido demonstrada a ocorrência de conduta ilícita por parte da 

requerida, apta a ensejar sua responsabilidade civil, não há se falar na 

condenação por danos materiais ou morais. A autora pugnou pelo 

pagamento apenas do valor referente a 9 caixas utilizadas,e a parte 

requerida apresentou pedido contraposto requerendo o pagamento do 

valor total de R$ 2.624,16, sendo assim defere-se parcialmente o pedido 

contraposto para que a requerida cobre apenas o valor de 9 caixais e a 

devolução das outras 11 caixas. Do mesmo modo, os danos morais não 

merecem acolhimento, pois não vislumbro, na hipótese dos autos, a 

ocorrência de fato capaz de ensejar a autora dor, vexame ou humilhação 

característica de ofensa aos direitos inerentes a sua personalidade, 

mormente por ausente conduta ilícita da requerida . Portanto, de todos os 

ângulos sobre os quais se analisem as provas amealhadas aos autos, a 

parcial procedência da demanda é medida de rigor. São esses os 

fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente aplicados ao caso, 

suficientes ao julgamento da presente lide, considerando que outros 

argumentos deduzidos pelas partes no processo, referem-se a pontos 

irrelevantes ao deslinde da causa, incapazes de infirmarem a conclusão 

adotada na presente sentença, cumprindo-se os termos do artigo 489 do 

Código de Processo Civil/2015, não infringindo o disposto no §1º, inciso IV, 

do aludido artigo,“ para que possa ser considerada fundamentada a 

decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas 

partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão 

que embasou a decisão” (Comentários ao Código de Processo Civil - Novo 

CPC Lei 13.105/2015, NelsonNery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

2015, 1ª edição, ed. RT, p. 1155). É a decisão. Ante o exposto, OPINA-SE 

por JULGAR-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos 

termos do artigo 487, I CPC para o fim de MANTER a liminar concedida no 

id. 5300810, e bem como, CONDENAR A REQUERENTE a pagar o valor 

referente a 9(nove) caixas, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente. No mais, julga-se 

parcialmente o pedido contraposto para que a requerente pague o valor 

referente a 9 (nove ) caixas do produto DIFLY S3 corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente, e devolva as outras 11 caixas QUE deverá a 

reclamada retirar o produto na residência da autora no prazo de 30 (trinta) 

dias contados do trânsito e julgado desta sentença. Decorrido o prazo, 

fica autorizado o descarte. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Lílian Bartolazzi L. Bianchini JUÍZA DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000066-16.2019.8.11.0098. REQUERENTE: JOSIMAR NASCIMENTO 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

1.Vistos, etc. 2.Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. 3. Fundamento e decido. 4. Da indústria do dano moral. 

5. Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para 

chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. 6. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. 7. Não só isso, com a possibilidade da inversão 

do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por 

parte das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do 

ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 8. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 9. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 10. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. 11. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 12. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 13. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 14. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 15. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 16. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 490 de 557



Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 17. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 18. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 19. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 20. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

21. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 22. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 23. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 24. Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimado, vide sua intimação na pessoa 

de seu advogado, deixou de comparecer à solenidade. 25.Entretanto, a 

parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua 

contestação, inclusive juntando documentos que comprovam a 

contratação que geraram as dívidas em cobrança –, comprovando a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora 

cobrado. 26.O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua 

redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe que 

“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”. 27.A alteração do enunciado acima 

disposto decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. 

28.Ora, não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos 

Juizados Especiais, onde astutos advogados formulam petições 

genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou condenação por 

litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da ação ou não 

comparecem a audiência de conciliação logo após apresentação da 

contestação comprovando a relação jurídica entre requerente e requerida. 

29.No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos 

autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 30.De 

efeito, conforme constou no termo da audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimado. 

31.Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei 

nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

32.“QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS 

AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” 40.Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: 41.“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). 42.No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a origem do débito, silente restou, e ainda não compareceu à 

audiência de conciliação sem apontar sequer um motivo plausível. 

43.Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do CPC/2015. Neste 

ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 44.Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

45.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. 46. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. 47. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pelo autor ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. 48. No que 

tange à má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. 49. 
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Para João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela 

intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 50. Ora, percebe-se pelos autos e 

por todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “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;[...]” 51. Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 52. Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. 53. CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.248,11 (dez 

mil, duzentos e quarenta e oito reais e onze centavos), o que perfaz o 

montante de R$ 1.024,81 (um mil, vinte e quatro reais e oitenta e um 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo 

único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o 

que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), 

por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve 

defesa pela parte ré. 54. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com baixa. 55. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO
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TULIO GADOTTI (REQUERENTE)
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MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000115-91.2018.8.11.0098. REQUERENTE: TULIO GADOTTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por TULIO GADOTTI em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticia a 

Reclamante, em síntese, que no dia 21/05/2015 solicitou a transferência de 

titularidade da unidade consumidora para o seu nome. Afirma que, mesmo 

não existindo débitos, sua energia foi indevidamente desligada em 

29/02/2016, o que lhe causou inúmeros prejuízos de ordem material e 

moral. Em defesa a Reclamada afirma que o pedido de desligamento foi 

realizado pelo titular da unidade consumidora JANETE PINTO. Nesse 

sentido o fornecimento de energia elétrica do imóvel foi suspenso pela 

requerida, a pedido da proprietária da UC. Em contato com a 

concessionária demandada, informou a existência de contrato de compra 

e venda e solicitou o restabelecimento do fornecimento de energia, o que 

foi atendido no dia seguinte dia 01/03/2016. Citada, a requerida ofertou 

resposta no mérito, pugnou pela improcedência da demanda, visto que ao 

ocupar o imóvel,a parte autora deveria ter sido prudente e solicitado a 

transferência de titularidade para o seu nome, o que teria evitado o corte, 

no entanto, permaneceu inerte, deixando que a unidade permanecesse em 

nome de outro titular. Assim, a demandada apenas procedeu a solicitação 

do titular e efetuou o desligamento da energia do imóvel, fato que se deu 

de forma regular. Esclarece que a parte autora efetuou pedido de ligação 

nova em 29.02.2016, sendo ligada em 01.03.2016, dentro do prazo 

estipulado pela legislação pertinente, não se vislumbrando, portanto, 

defeito na prestação dos serviços pela ré.Com a contestação juntou 

documentos. Assevera que ao ocupar o imóvel, deveria a parte autora ter 

providenciado a transferência de titularidade para o seu nome, o que teria 

evitado o corte, todavia, mantiveram-se inertes deixando que a unidade 

permanecesse em nome de outro titular. Assim, a requerida apenas 

procedeu a solicitação do titular e efetuou o desligamento da energia do 

imóvel, de forma completamente regular. Quando da assinatura do 

contrato de compra e venda, o comprador se comprometeu em transferir a 

conta de energia elétrica para o seu nome, cuja obrigação não foi 

cumprida, permanecendo as contas de consumo de energia em nome da 

antiga proprietária. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, compulsando os autos, vislumbra-se a matéria “subjudice” 

não demandar instrução adicional, além de já se encontrar nos autos a 

necessária prova documental. Igualmente, despiciendo a oitiva de 

testemunhas ante a inexistência de ponto controvertido não provado por 

documentos já juntados, conforme disposto no art. 443, I e II, do CPC. 

Também, nada acrescentaria a produção de prova pericial, eis que não há 

fato dependente de conhecimento especial ou técnico, nos termos do art. 

464, §1º, I e II, do CPC. Para tanto, utilizo-me do poder de velar pela rápida 

solução do litígio, impedindo que“as partes exerçam a atividade probatória 

inutilmente ou com intenções protelatórias"(Vicente Greco Filho, in Direito 

Processual Civil Brasileiro, 14ª Ed., 1999, p 228). Como ensina o 

processualista Cassio Scarpinella Bueno:“É importante ter consciência de 

que o destinatário da prova é não só o juízo (órgão jurisdicional) mas 

também, a depender do meio de prova, o juiz, o magistrado, o julgador, isto 

é, a específica pessoa que atua frente ao juízo (...)Não são as partes ou 

eventuais terceiros intervenientes os destinatários da prova. É para quem 

julga a causa que ela deve ser produzida(...) Na medida em que o juiz não 

verifique a necessidade de produção de provas além daquelas já 

produzidas, ele não fica adstrito ou vinculado a pedido eventualmente 

formulado pelas partesnesse sentido (...). O que importa é que o juiz, ao 

decidir, diga por que se convenceu suficientemente das alegações que lhe 

foram apresentadas independentemente de outras provas, inclusive 

aquelas que as partes pretendiam ainda produzir.” (Curso sistematizado 

de direitoprocessual civil: procedimento comum: ordinário e sumário, 2: 

tomo I 5. ed. rev., atual. e ampliada). Não é diverso o entendimento de 

Humberto Theodoro Júnior: “Por outro lado, harmoniza-se o julgamento 

antecipado do mérito com a preocupação de celeridade que deve presidir 

à prestação jurisdicional, e que encontra regra pertinente no art.139, II, 

que manda o juiz “velar pela duração razoável do processo”, e no art. 370 
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que recomenda indeferir “as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”. Nessa ordem de ideias, não havendo necessidade de 

dilação probatória, o juiz poderá julgar antecipadamente o mérito sem que 

ocorra cerceamento de defesa. Na jurisprudência, já se decidiu: 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa 

se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4ªT., Ag 14.952-AgRg, 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92)."Presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp n° 2.832- RJ, Min. 

Sálvio de Figueiredo, j . 14.8.1990). Postula o requerente a condenação da 

ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do corte 

indevido no fornecimento de energia elétrica no imóvel, porquanto ausente 

qualquer justificativa para tanto, haja vista a inexistência de débito em 

atraso para com a requerida.Em que pese os argumentos suscitados pelo 

autor, a demanda não comporta acolhimento. Não há controvérsia quanto 

à relação de compra e venda locatícia havida entre o requerente e a 

JANETE PINTO, porquanto asseverado pelas partes e comprovado com o 

contrato A situação é ainda mais gravosa no caso dos autos, na qual 

constava a antiga proprietária como titular da unidade consumidora em 

comento, a qual indubitavelmente sofreria as consequências pelo 

inadimplemento ocasionado pelo autor. É cediço que o princípio da boa-fé 

objetiva é norma de conduta e impõe aos sujeitos de direito uma 

determinada conduta, seja omissiva ou comissiva, quando de suas 

relações obrigacionais.Como ensina Maria Helena Diniz:"A boa-fé subjetiva 

é atinente ao dato de se desconhecer algum vício do negócio jurídico. E a 

boa-fé objetiva, prevista no artigo sub examine, é alusiva a um padrão 

comportamental a ser seguido baseado na lealdade e na probidade 

(integridade de caráter), proibindo o comportamento contraditório, 

impedindo o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes, no 

cumprimento não só da obrigação principal, mas também das acessórias, 

inclusive do dever de informar, de colaborar e de atuação diligente" (DINIZ, 

Maria Helena. Código Civilanotado.17.ed. São Paulo: Saraiva, 2014). 

Assumida a responsabilidade pelo comprador do pagamento das 

despesas com o consumo de energia elétrica na unidade, cuja conta se 

encontrava em nome da antiga proprietária, não se vislumbra qualquer 

obrigação desta em tolerar que o requerente permaneçam usufruindo a 

prestação de serviço às suas expensas. Nesse sentido, não há que se 

falar em exercício arbitrário das próprias razões, quanto mais em abuso 

de direito, porquanto restou devidamente demonstrado que o requerente 

restaram inadimplentes para com as obrigações assumidas pelo contrato, 

precipuamente com relação as contas de energia elétrica, as quais se 

encontravam em nome da antiga proprietaria, permitindo que esta 

solicitasse o desligamento do fornecimento ao imóvel, em pleno exercício 

do direito previsto no art. 476, do Código Civil, apreciada a questão sob o 

lume do corolário da boa-fé objetiva, no aspecto do “tu quoque”. Ainda que 

assim não fosse, nada impedia que o requerente, antes do ocorrido, 

solicitasse a alteração da titularidade da unidade consumidora, como bem 

salientado pela requerida, ao mesmo tempo, impediria a procedência do 

pedido de desligamento solicitada. Nesse contexto, impertinente a 

alegação do autor no sentido de a concessionária ré ter agido com 

negligência, visto que somente cumpriu com o pedido solicitado por aquela 

que figurava como titular da unidade consumidora em apreço, não 

havendo qualquer determinação legal incumbindo a perquirir a respeito da 

efetiva posse exercida sobreo imóvel. No mais, não há qualquer elemento 

nos autos indicando que o requerente tenha procedido, antes do ocorrido, 

a transferência de titularidade da unidade consumidora em comento, não 

se desincumbindo do ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC. A 

propósito, somente é devida a indenização quando há lesão aos direitos 

da personalidade violando sua intimidade, vida privada, honra, imagem, 

dignidade da pessoa humana, dentre outros bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Neste particular, são esclarecedoras as palavras do 

Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:“Nessa linha de princípio, só deve 

ser reputado como 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 estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo.” (Programa de Responsabilidade Civil. ed. 8ª São Paulo: Atlas, p. 

83/84). De acordo com as lições de Antonio Jeová Santos: "O dano moral 

somente ingressará no mundo jurídico, com a subseqüente obrigação de 

indenizar, em havendo alguma grandeza do ato considerado ofensivo a 

direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial 

não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e 

padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. 

Para evitara abundância de ações que tratam de danos morais presentes 

no foro, havendo autêntica confusão do que seja lesão que atinge a 

pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer 

sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que 

merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige 

determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue 

durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições 

sentimentais. “As sensações desagradáveis, por si sós, que não 

traduzem em seu bojo lesividade”. a algum direito personalíssimo, não 

merecerão ser indenizadas. “Existe um piso de inconvenientes que o ser 

humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral”. 

(Danomoral indenizável, 3 edição, Método, São Paulo: 2001, p. 122). 

Assim, somente é devida a indenização quando há lesão aos direitos da 

personalidade violando sua intimidade, vida privada, honra, imagem, 

dignidade da pessoa humana, dentre outros bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente, cuja lesão não se vislumbra no caso vertente, ainda 

mais quando decorrente de próprio ato do autor, que deixou a UC em nome 

da antiga proprietária. Por conseguinte, dos elementos de prova 

colacionados aos autos, não há como inferir a conduta ilícita perpetrada 

pela ré, quanto mais o nexo de causalidade entre a conduta e o dano 

moral alegado pelo autor. Na lição de Nestor Duarte: “São elementos 

indispensáveis para obter a indenização: 1) o dano causado a outrem, que 

é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) 

nexo causal, que é a entre determinada ação ou omissão e o dano 

experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo 

(intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou 

imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever 

preexistente. Em regra, a exigibilidade da reparação subordina-se a um 

elemento subjetivo, o dolo ou a culpa, do causador do dano. 

Excepcionalmente, porém, a culpa ou o dolo têm sua comprovação 

dispensada, nas hipóteses submetidas ao regime da responsabilidade 

objetiva, ou seja, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente exercida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 

para os direitos de outrem (art. 927, parágrafo único, do CC)”. (GODOY, 

Claudio Luiz Bueno de; [et al]. Código civil comentado: doutrina e 

jurisprudência. Coordenação Cezar Peluso. 12. ed., rev. e atual. 

Barueri-SP: Manole, 2018). Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC opina-se por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos na inicial 

demanda proposta por TULIO GADOTTI e em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000882-52.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA LUCENA OAB - MT27247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 04/05/2020 às 12:15 (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000880-82.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA LUCENA OAB - MT27247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

GIANI BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 04/05/2020 às 12:30 (MT).

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000646-03.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO MATIAS VALADAO (AUTOR(A))

MARLENE RODRIGUES VALADAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JUNG (REU)

IVETE BECKER JUNG (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ (CONFINANTES)

Erli Ferreira dos Santos Wochner (CONFINANTES)

Adriana Luiz de Souza (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 

e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO PROCESSO 

n. 1000646-03.2019.8.11.0080 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: JORCELINO 

MATIAS VALADAO Endereço: Quadra 19, Lote 12, Setor F, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 Nome: MARLENE RODRIGUES VALADAO Endereço: 

Quadra 19, Lote 12, Setor F, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO 

PASSIVO: Nome: HUGO JUNG Endereço: Atualmente em local incerto e 

não sabido. Nome: IVETE BECKER JUNG Endereço: Atualmente em local 

incerto e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO ACIMA INDICADO, BEM COMO DOS RÉUS AUSENTES, 

DESCONHECIDOS E INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O autor, vem por meio de sua 

advogada, propor Ação de Usucapião de Bem Imóvel contra a requerida, 

ambos acima qualificados requerendo o reconhecimento do usucapião do 

imóvel, alegando que a posse é mansa, pacífica e ininterrupta, tendo sido 

adquirida de boa-fé e com justo título, requerendo seja declarado por 

sentença a propriedade da requerente, com o respectivo mandado de 

inscrição do título no Registro de Imóveis, para os devidos efeitos legais. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano, com área de 

450m², denominado Lote 12 da quadra 19, setor "F", Loteamento Projeto 

Querência I, localizado a Rua F-15, matriculado sob o nº. 3.255, junto ao 

CRI de Canarana – MT. DECISÃO: Vistos. Recebo a inicial. Defiro a 

gratuidade. Anote-se. Cite-se a parte ré para que apresente contestação 

no prazo legal. Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a 

pretensão formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência 

ao pedido. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

Requeridos em lugar incerto e eventuais interessados. Intimem-se a União, 

o Estado e o Município cuja área pertence (observar envio dos autos). 

Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício da Comarca para que preste 

informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual 

resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial). Após, ao MP. 

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória. Às 

providências. 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, NARJANA ROBERTA KROTH, digitei. QUERÊNCIA, 3 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 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: 1000156-15.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXSUEL ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da sentença 

prolatada.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000030-94.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE AMORIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ademir de Souza Lima (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado(a), do inteiro teor da decisão de id. 28705753, bem como a 

comparecer juntamente com a parte requerente na audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de abril de 2020, às 17:00 horas 

(MT), que se realizará na sede do Juízo, sito no endereço ao final 

indicado. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 3 de março de 2020. THIAGO 

AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000980-40.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOFEI OVCHINNIKOV (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT18587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZICLEIDE VIEIRA GONCALVES (REU)

ODINIR BRAZ GONCALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para providenciar o deposito da 

diligência Complementar do Sr. Oficial de Justiça no importe R$ 

50,00(cinquenta reais), conforme certidão de id. 29651841, mediante Guia 

a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, 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-servico, no prazo 

de15(quinze) dias. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 3 de março de 2020. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 17/2020-DF- RETIFICADA

O Excelentíssimo Senhor Doutor DIEGO HARTMANN – Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal nesta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO que não constou data de exoneração na Portaria n. 

16/2020-DF, referente à revogação da Portaria n. 06/2020-DF, na qual 

designou o sr. Rogério Dorneles Lopes como Gestor Judicial da Cara 

Única desta Comarca;

 RESOLVE:

I – RETIFICAR a PORTARIA N. 16/2020-DF, para fazer constar a 

exoneração do Sr. ROGÉRIO DORNELES LOPES, analista judiciário, 

matricula 32626, designado Gestor Judicial da Vara Única e Juizado 

Especial da Comarca de Rosário Oeste-MT, a partir do dia 28/02/2020.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Rosário Oeste, 02 de Março de 2020.

 (ASSINADO DIGITALMENTE)

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-77.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DA SILVA (EXECUTADO)

ENEIA MARIA AMIKI DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNIO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie a complementação da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

no prazo de 5 (cinco) dias, conforme id. 29746370.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000879-47.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI OAB - SP171646-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BORDEGATTO (REU)

 

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, conforme id. 29495029.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000316-19.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000316-19.2020.8.11.0032. 

DEPRECANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. DEPRECADO: WALDECIR DA 

COSTA TRANSPORTES LTDA Vistos. CUMPRA-SE a missiva, nos termos 

do §12 do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com nossos cumprimentos, com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se, servindo a presente de mandado no que couber. 

Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-22.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 495 de 557



Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000277-22.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): WILMA MARIA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - Recebo a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou 

alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. 3 – 

Acerca do pedido de tutela antecipada, a parte autora requer a concessão 

imediata do benefício de aposentadoria por idade rural, uma vez que 

preencheria as condições para percepção do benefício pretendido. 

DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 

300 do CPC, bem como quando não houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de 

aplicação restrita no processo civil, porquanto depende de pressupostos 

legais. No plano judicial, é na fase de instrução processual que o 

magistrado terá condições de decidir a respeito da pretensão da autora 

ou, de outro modo, pode-se dizer que sem a realização da oitiva de 

testemunhas é impossível antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse 

seria o mesmo que dar caráter de execução provisória a uma sentença 

que não existe. No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, concessão do benefício de 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial. A prova 

material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a probabilidade 

que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de plano. Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial. Isso porque, os 

documentos acostados aos autos pela parte autora, numa cognição não 

exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória. Nesse ponto, vale registrar como ponto a afastar a urgência 

reclamada, que o indeferimento do benefício pleiteado na esfera 

administrativa ocorreu ainda em setembro de 2018. Ademais, nada 

consistente nos autos consubstancia a urgência reclamada para adiantar 

a tutela postulada. Alegações de necessidade premente não servem, por 

si sós, sem evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto não 

atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. 6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001143-64.2019.8.11.0032

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:

FELICIDADE DA ASCUNCAO DE MATOS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1001143-64.2019.8.11.0032. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: FELICIDADE DA 

ASCUNCAO DE MATOS ALMEIDA Vistos em substituição legal. Cuida-se 

de Execução por Título Judicial formulada pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA, E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE - MT em face de FELICIDADE DE 

ASCENÇÃO DE MATOS ALMEIDA. Compulsando os autos, verifico a 

ausência da juntada da sentença homologatória do acordo entabulado 

entre as partes Id. 27725668. Inicialmente, é de grande valia ressaltar que 

a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, conforme preceitua o art. 320 do CPC. Assim, 

inarredável a necessidade de que a peça inaugural se faça acompanhada 

do respetivo título, sob pena de inépcia. Isto posto, com fulcro no artigo 

321 do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial trazendo 

aos autos o título executivo a que faz menção, bem como para que 

proceda o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da 

petição e inicial e, por consectário, extinção do processo sem resolução 

do mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências. Rosário Oeste/MT, 02 de março de 

2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-02.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYCA AVELINA DE ALMEIDA (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 por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de maio de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-40.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DA SILVA (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))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 07 de Março de 2018, às 13h00, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-48.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELLY SILVA DE ALMEIDA (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))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 17 de abril de 2019, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-94.2017.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL SANTOS DE SOUZA (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))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 15 de março de 2019, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000318-91.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DOS SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte Autora para informar o atual endereço da Reclamada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001284-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. R. D. A. (REQUERIDO)

 

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 : 

1001284-20.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DOURIVAL PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: GIOVANA DOS SANTOS RODRIGUES DE ARRUDA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de menor c/c pedido 

de guarda denifitiva aforado por Dourival Pereira dos Santos em face de 

Giovana dos Santos Rodrigues de Arruda, todos devidamente qualificados 

no autos. Postula pela expedição de mandado de busca e apreensão da 

menor Ana Julia de 05 (cinco) anos de idade, e requer ainda a guarda 

definitiva da menor. Em manifestação (ID 22937152), o requerente pugna 

pelo declínio de competência da ação para a comarca de Poconé/MT, em 

razão da mudança da requerida para a referida cidade. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Conforme consta nos 

autos, a parte requerida, mudou-se juntamente com a menor para a cidade 

de Poconé/MT. Desse modo, os autos devem ser remetidos à comarca de 

Poconé/MT, domicílio da menor. Nesse sentido dispõe o artigo 147, II, do 

ECA: Art. 147. A competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais 

ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, 

à falta dos pais ou responsável. Assim, declaro este Juízo incompetente 

para o processamento da presente demanda, e, em virtude da 

competência determinada pela primazia ao melhor interesse da menor e do 

juízo imediato, determino que o presente feito seja remetido à Comarca de 

Poconé/MT, com as nossas homenagens, procedendo às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de 

setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-48.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK IZUMI OKADA OAB - SP90393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELAINE POLLIANA GARCIA MENDES (EXECUTADO)

JOSE MILTON MENDES (EXECUTADO)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000284-48.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE 

DERIVADOS DE PETROLEO SA EXECUTADO: COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA, JOSE MILTON MENDES, MELAINE 

POLLIANA GARCIA MENDES Vistos etc. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial, que ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S/A, move em desfavor de AUTO POSTO NOVA DÉCADA 

LTDA, ambos qualificados nos autos. Ocorre que até o momento a parte 

Autora não recolheu as custas processuais, tampouco comprovou 

hipossuficiência. Destarte, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar à inicial com o devido recolhimento de 

custas, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na 

distribuição, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000670-15.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. H. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000670-15.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JUCELMA 

CASSIANA PINHEIRO HARTMANN POLO PASSIVO: DENILSON DA SILVA 

HARTMANN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da causídica da parte 

requerida para que proceda novamente o peticionamento da peça 

contestatória nos autos, sem marcar a opção de sigilo da petição, a fim de 

proporcionar o acesso da DEFENSORIA PÚBLICA. 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000958-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA OAB - MT23823/O 

(ADVOGADO(A))

 

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 : 

1000958-60.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MAYCON RAFAEL CORREIA 

REQUERIDO: JUCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO Vistos etc. Tendo 

em vista a ausência de acordo entre as partes, conforme ata de audiência 

(ID 24474384), e diante do requerimento de nomeação de defensor público 

feito pela requerida, NOMEIO em favor da Sra. Jucinete Rodrigues do 

Nascimento, como defensora dativa, a Dra. Kellen Regyna Pereira De 

Arruda, OAB/MT 23.823, telefone/celular (65) 99324-6362, advogada 

cadastrada no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), a qual deverá 

ser cientificada desta decisão. INTIME-SE a defensora constituída de seu 

munus, cientificando-a das obrigações e restrições constantes da 

CNGCJ/MT. Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados ao 

final da demanda. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 1 de outubro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001127-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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GERALDA ALVES BARBOSA MASCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR OAB - MT12888-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001127-47.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GERALDA ALVES BARBOSA 

MASCHIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de procedimento de Inventário na forma de arrolamento de bem integrante 

do patrimônio do falecido CLÁUDIO GIACOMO MIGUEL MASCHIO, tendo 

como inventariante Geralda Alves Barbosa Maschio. A inicial foi instruída 

com documentos, onde consta o testamento e a certidão de óbito do de 

cujus. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme relatado, trata-se de arrolamento sumário, onde figura 

como herdeira, Geralda Alves Barbosa Maschio, não havendo interesse 

de incapaz, e, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Civil. 

Assim sendo, é possível a imediata conclusão do processo, com a 

prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no que diz respeito 

à adjudicação, até porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, por oportuno, os seguintes precedentes: “Agravo de 

instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que condicionou a expedição 

do formal de partilha à prévia concordância da Fazenda Pública. 

Inconformismo. Cabimento. No arrolamento, não são conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio. Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP: RAI 

2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). Aliás, o e. TJMG decidiu no 

mesmo sentido: “(...)Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, descabe a determinação de juntada de certidão de 

homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, pois somente após a 

homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 659, § 2º e 662, § 

2º, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI Cv 

1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). No 

referido julgamento consta inclusive a seguinte fundamentação: “No 

CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e expedição 

de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para 

o lançamento administrativo do imposto.” (...) (grifou-se) Se não bastasse, 

conforme bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive 

no que tocante ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo 

Civil de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) DISPOSITIVO Pelo exposto e 

mais que dos autos consta HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a adjudicação em favor da 

inventariante, do bem deixado por CLÁUDIO GIACOMO MIGUEL MASCHIO, 

apresentado nos autos, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. 

Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Decorrido o trânsito em julgado, e, se confirmado o pagamento 

das custas/taxas, se houver, EXPEÇA-SE o necessário, formal de partilha, 

carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito 

para o registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei n.º 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, CIENTIFIQUEM a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 1 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001127-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES BARBOSA MASCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR OAB - MT12888-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001127-47.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GERALDA ALVES BARBOSA 

MASCHIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de procedimento de Inventário na forma de arrolamento de bem integrante 

do patrimônio do falecido CLÁUDIO GIACOMO MIGUEL MASCHIO, tendo 

como inventariante Geralda Alves Barbosa Maschio. A inicial foi instruída 

com documentos, onde consta o testamento e a certidão de óbito do de 

cujus. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme relatado, trata-se de arrolamento sumário, onde figura 

como herdeira, Geralda Alves Barbosa Maschio, não havendo interesse 

de incapaz, e, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Civil. 

Assim sendo, é possível a imediata conclusão do processo, com a 

prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no que diz respeito 

à adjudicação, até porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, por oportuno, os seguintes precedentes: “Agravo de 

instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que condicionou a expedição 

do formal de partilha à prévia concordância da Fazenda Pública. 

Inconformismo. Cabimento. No arrolamento, não são conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio. Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP: RAI 

2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). Aliás, o e. TJMG decidiu no 

mesmo sentido: “(...)Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, descabe a determinação de juntada de certidão de 

homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, pois somente após a 

homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 659, § 2º e 662, § 

2º, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI Cv 

1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). No 

referido julgamento consta inclusive a seguinte fundamentação: “No 

CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e expedição 

de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para 

o lançamento administrativo do imposto.” (...) (grifou-se) Se não bastasse, 

conforme bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive 

no que tocante ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo 

Civil de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) DISPOSITIVO Pelo exposto e 
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mais que dos autos consta HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a adjudicação em favor da 

inventariante, do bem deixado por CLÁUDIO GIACOMO MIGUEL MASCHIO, 

apresentado nos autos, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. 

Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Decorrido o trânsito em julgado, e, se confirmado o pagamento 

das custas/taxas, se houver, EXPEÇA-SE o necessário, formal de partilha, 

carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito 

para o registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei n.º 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, CIENTIFIQUEM a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 1 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001127-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES BARBOSA MASCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR OAB - MT12888-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001127-47.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GERALDA 

ALVES BARBOSA MASCHIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR FINALIDADE: INTIMAÇÃO do patrono 

da requerente para recolhimento das custas para expedição do formal de 

partilha, bem como do recolhimento das custas do selo de autenticação de 

45 selos e as respectivas copias dos autos a ser entregue na secretaria 

da vara única. 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002715-89.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002715-89.2019.8.11.0053. AUTOR(A): PEDRO GOMES REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação da contestação. 

Após, INTIME-SE a parte autora para apresentar impugnação no prazo 

legal. Às providencias. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 2 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-27.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000266-27.2020.8.11.0053. AUTOR(A): JOAO RIBEIRO DA SILVA REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de demanda 

aforada por João Ribeiro Da Silva em face de Banco Itaú BMG Consignado 

S/A. Extrai-se da prefacial que a parte requerida está, indevidamente, 

descontando valores de seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 

o valor de R$ 2.116,56 (dois mil cento e dezesseis reais e cinquenta e seis 

centavos), a titulo de empréstimo consignado. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte Requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para que a parte requerida abstenha-se de praticar 

novos descontos em sua conta bancária. 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 

consumeristas. 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. Ainda que assim não fosse, seria mister a concessão da 

liminar, em vista da alegação de fato negativo por parte do requerente (de 

que não contratou o empréstimo). Como é cediço, mostra-se deveras 

dificultoso a comprovação de fatos negativos absolutos. O risco de grave 

dano parece inescondível. Isto porque o desconto no benefício 

previdenciário da parte requerida poderá culminar em privações 

desnecessárias. Sendo assim, também se encontra presente o risco de 

grave dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela 

parte Requerente na prefacial. Contudo, mister a prestação da devida 

caução, para posterior devolução de tal numerário à instituição financeira, 

pena de enriquecimento sem causa. 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 

praticar novos descontos nas contas bancárias da parte requerente. 

Após a prestação da caução, pelo valor do crédito depositado na conta da 

parte requerente, DÊ-SE efetividade à presente decisão. Face ao reduzido 

número de Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, 

A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 

No mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04/05/2020 às 

15:30 horas. CITE-SE a parte Requerida por meio de carta, que deverá ser 

enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. A ausência 

injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser considerada 

como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de 

acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a 

contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). 

Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Tendo em conta a escassez de funcionários, bem 

assim a invencível carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO. INTIME-SE, a parte Autora. Às providências. 

Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000314-83.2020.8.11.0053

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:

DIULHO JONATTHAN LEMOS DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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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 : 

1000314-83.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DIULHO JONATTHAN LEMOS DE 

QUEIROZ Vistos etc. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, que 

Banco Bradesco Financiamentos S.A, move em desfavor de Diulho 

Jonatthan Lemos De Queiroz, todos qualificados nos autos. Ocorre que 

até o momento a parte Autora não recolheu as custas processuais, 

tampouco comprovou hipossuficiência. Destarte, INTIME-SE a parte 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial com o 

devido recolhimento de custas, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-38.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GRACIELE DE MORAES PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000317-38.2020.8.11.0053. AUTOR(A): LAURA GRACIELE DE MORAES 

PENHA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. RECEBO a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. CITE-SE a Autarquia requerida para, querendo, 

apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – 

dobro). Ademais, almeja a parte Requerente a concessão de tutela 

provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciada com o 

recebimento de Salário Maternidade a que julga fazer direito logo no início 

da demanda. Pois bem. 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. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse sentir, apesar de 

todo acervo documental juntado pela autora, compulsando os autos, 

observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a 

pretensão antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da qualidade de 

segurada especial e período de carência, não havendo por isso o 

cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano, 

requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, mormente 

quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o recebimento do 

benefício a título de trabalhadora rural em regime de economia familiar. O 

raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, 

sobre o assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida” (AC 1997.01.00.001744-8/MG; 

APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES 

BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, 

Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da Decisão 10/08/2005). (negritou-se) 

"Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do 

recolhimento de contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural 

antes do início de vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas 

exigíveis, não se faz necessária para fins de Regime Geral de 

Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de contribuições para 

contagem recíproca, ou seja, quando se postula benefício no serviço 

público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O 

trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade no valor de um 

salário mínimo, independentemente do recolhimento de contribuições. 3. A 

presença, tão-somente, de início razoável de prova material não é 

suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade rural, sendo 

essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na imensa 

maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador rural, 

mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido" (AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003). 

(negritou-se) Em apanhado, tenho que os documentos colacionados aos 

autos não são suficientes para o convencimento deste Juízo quanto às 

alegações esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os 

entendimentos acima colacionados, a prova material, por si só, não versa 

sobre todos os aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre 

ter exercido por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, 

apenas um dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. (CPC - §3º art. 300). 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica, podendo ser 

revogado a qualquer tempo. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000016-28.2019.8.11.0053

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:

R A NOVAIS DE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1000016-28.2019.8.11.0053 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: R A NOVAIS DE ARAUJO - ME Vistos etc. HOMOLOGO o 

pedido de desistência e EXTINGO a presente ação movida pela parte 

autora, à luz do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição. 

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Às providências. 

Santo Antônio de Leverger/MT, 3 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000133-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

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

RONDINELY DIAS DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER 1000133-19.2019.8.11.0053 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - ES17315-A 

REQUERIDO: RONDINELY DIAS DE ASSIS Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão aforada pela parte requerente, pelos motivos 

descritos na prefacial. 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. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida pela Parte. Assim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, declarando 

extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. CONDENO o Requerente 

ao pagamento das custas. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. INDEFIRO o pleito pela 

baixa de restrições uma vez que não há nos autos determinação para tal. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. 

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

STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-16.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADECIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000312-16.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ADECIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-30.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000324-30.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ALCINA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO 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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-15.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000325-15.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ALCINA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO 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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-74.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000237-74.2020.8.11.0053. AUTOR: JOELSON NUNES DE OLIVEIRA REU: 

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, 20 de fevereiro de 
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2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-16.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADECIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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: 

1000312-16.2020.8.11.0053. REQUERENTE: ADECIO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada aforada pela parte requerente em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Extrai-se da 

prefacial que a parte requerente possui histórico constante de consumo 

de energia elétrica, contudo, a requerida, sem causa aparente, procedeu à 

suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Com lastro 

nestas premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional para determinar à requerida se abstenha de 

suspender a prestação de serviços 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 causa às pessoas. São 

serviços essenciais à sociedade moderna. 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 requerida 

proceda ao religamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem 

assim se abstenha de suspender os serviços de energia elétrica à parte 

requerente, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Face ao 

reduzido número de Servidores e excesso de trabalho, A PRESENTE 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 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, 3 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. B. GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA VETTORAZZI OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000397-07.2017.8.11.0053. REQUERENTE: T. A. B. GONCALVES & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARIA LUCIA VETTORAZZI OLIVEIRA Vistos etc. 

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado. 

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a execução nos 

seus ulteriores termos. Às providencias. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-09.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ABDALLA TRUCK CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000565-09.2017.8.11.0053. EXEQUENTE: ABDALLA TRUCK CENTER 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - ME EXECUTADO: BRASILCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da existência de questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste 

passo, efetivamente, há cláusula de arbitragem prevendo a competência 

de tal Juízo para dirimir as questões atinentes ao contrato entabulado, bem 

assim sua existência, validade e eficácia. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores já decidiu que, em casos tais, ainda que se trate de ação de 

execução, como se se discute os atributos do contrato (como título 

executivo), a competência deve ser deslocada ao Juízo Arbitral. Neste 

sentido: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTATAL E JUÍZO 

ARBITRAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PERANTE O JUÍZO 

ESTATAL, COM O DEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS E 

ANTERIOR PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA, EM 

OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, SEJA DIRIMIDA 

CONTROVÉRSIA EXISTENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REPRESENTADO 

PELO TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL E 

SOBRESTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. NECESSIDADE. (...). 3. Cabe 

ao Juízo arbitral, nos termos do art. 8º da Lei n. 9.307/1996 que lhe 

confere a medida de competência mínima, veiculada no Princípio da 

kompetenz kompetenz, deliberar sobre a sua competência, 

precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal 

propósito, sobre as questões relativas à existência, validade e eficácia 

(objetiva e subjetiva) da convenção de arbitragem e do contrato que 

contenha a cláusula compromissória. (...)” (CC 150.830/PA, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, 

DJe 16/10/2018 – grifos nossos). In casu, como os embargos à execução 

trazem matéria atinente à validade e/ou existências das obrigações 

talhadas no contrato, a competência para dirimir tais questões cabe ao 

Juízo Arbitral. Com tal entendimento: “(...). 3. Na execução lastreada em 

contrato com cláusula arbitral, haverá limitação material do seu objeto de 

apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá competência para 

resolver as controvérsias que digam respeito ao mérito dos embargos, às 

questões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, 

constituição ou extinção do crédito) e às matérias que foram eleitas para 

serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz e kompetenz), que 

deverão ser dirimidas pela via arbitral. (...)” (REsp 1465535/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, 

DJe 22/08/2016). Além disso, não se pode olvidar da incompetência 

territorial, pois que, nesta demanda, nenhuma das partes possui 

residência no foro desta Comarca. Isto posto, e, pelo que mais consta dos 

autos, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO e, via de 
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consequência, JULGO EXTINTO o processo executivo com fundamento no 

art. 51, II e III, da Lei n.º 9099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500007-65.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

0500007-65.2015.8.11.0053. REQUERENTE: FLAVIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa 

adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado 

pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas 

pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em 

virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o 

necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-92.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DA SILVA ALVES (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000025-92.2016.8.11.0053. REQUERENTE: NILSON DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PADILHA 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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002290-62.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOAO PADILHA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO GUMERCINDO (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002291-47.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO 

GUMERCINDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 
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PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA OLIVEIRA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002306-16.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CATARINA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 
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e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO GUMERCINDO (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002294-02.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO 

GUMERCINDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DIAS BRANDAO (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002314-90.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ARY DIAS BRANDAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002303-61.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CATARINA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002313-08.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ARY DIAS BRANDAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 
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DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002304-46.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CATARINA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 
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vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002316-60.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ARY DIAS BRANDAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 
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desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002327-89.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DE 

JESUS SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 
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energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002305-31.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CATARINA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 
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energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002331-29.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE GREGORIO DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 
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amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE JESUS SOUZA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002329-59.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DE 

JESUS SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 
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corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE JESUS SOUZA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002328-74.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DE 

JESUS SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002333-96.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE GREGORIO DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002335-66.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE GREGORIO DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 
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Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CLEIDE BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 
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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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002342-58.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLEIDE BRANDAO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 
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algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002332-14.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE GREGORIO DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 
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DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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Processo Número: 1002353-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002353-87.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GILSON PEREIRA BUENO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 
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medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002344-28.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLEIDE BRANDAO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 
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ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002315-75.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ARY DIAS BRANDAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 
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em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001001-31.2018.8.11.0053. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa 

adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado 

pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas 

pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em 

virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Após, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000780-14.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ALINE DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JUNIOR PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001610-77.2019.8.11.0053. REQUERENTE: RODRIGO JUNIOR PADILHA 

REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Os pedidos iniciais procedem. Com efeito, a requerida não 

conseguiu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 373, II). Outrossim, não se 

pode olvidar que caberia à parte requerida a comprovação do eventual 

negócio jurídico encetado com o requerente, bem assim a remessa do 

material didático contratado, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi 

feito in casu. Contudo, como não agiu da maneira que lhe competia, 

sofrerá com o ônus desta sua inércia. Sob este enfoque, passar-se-á ao 

entendimento de que, efetivamente, não havia causa hábil a ensejar os 

descontos reclamados pelo requerente, já que a requerida nada 

comprovou em sentido contrário. Destarte, o pedido atinente à 

condenação em danos materiais procede. O requerente comprou os 

descontos efetuados em sua conta bancárias, os quais, reitere-se, não 

havia causa ensejadora. Houve apenas o estorno parcial dos pagamentos 

realizados. Coo disse a requerida em sua defesa, foram realizados no 

importe de R$ 367,51 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um 

centavos), mas o estorno foi de R$ 147, 51 (cento e quarenta e sete reais 

e cinquenta e um centavos). Mister a devolução de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais), correspondentes à diferença entre o que foi pago e o que foi 

estornado. Também procede o pedido condenatório de danos morais. Com 

efeito, a jurisprudência já sedimentou o entendimento segundo o qual, a 

falha na prestação dos serviços acarreta a indenização imaterial. Neste 

sentido: TJ/MT, RI 2558/2012, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 18/06/2013. Ementa: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITOS 

DESCONHECIDOS EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESCONTOS 

INDEVIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MATERIAL E MORAL 

CONFIGURADOS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM 

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação 

de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a 

contraprestação, no caso, a disponibilização do empréstimo e a realização 

de operações bancárias. Imposição da regra da inversão do ônus da 

prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação do empréstimo e as operações descontadas em conta. Não 

havendo comprovação, os descontos e os empréstimos são indevidos e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. Restando comprovada a falha na 

prestação dos serviços pelo Recorrente, mediante descontos indevidos e 

a realização de empréstimos não contratado, resta configurado o dano 

material e moral decorrente de falha. Redução do quantum indenizatório 

para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (grifos 

nossos). Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com intuito 

repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Isto porque, a requerida, quando soube da 

falha na prestação de seus serviços, tratou de realizar todos os atos que 

cabiam para sanear a situação da parte requerente. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Rodrigo Junior Padilha em face de Editora Abril S/A: 

(i) condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

220,00 (duzentos e vinte reais), a título de danos materiais; e, (ii) condenar 

a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, que devem ser corrigidos monetariamente 

pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento desde a data da 

prolação desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no 

artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 523 de 557



sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000553-35.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POMPEU TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIS RAMOS POMPEU (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA POMPEU (EXECUTADO)

MARIA CAROLINA FERNANDES POMPEU LEMOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 

(Assinado Digitalmente) FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000879-92.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO PRISCILA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Avaliação. (Assinado Digitalmente) FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000891-09.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EXPANSAO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA OAB - GO34647 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL VERDE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURY JACINTHO QUIRINO OAB - 374.403.571-91 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 

(Assinado Digitalmente) FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000004-88.2020.8.11.0017

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:

ANTONIO EDNO FREZARIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 

(Assinado Digitalmente) FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000028-19.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS OAB - GO16650 (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARROS DE ALMEIDA OAB - GO31812 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL DIESEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Avaliação. (Assinado Digitalmente) FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000057-69.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

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:

ROSIMEIRE LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 

(Assinado Digitalmente) FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34495 Nr: 532-23.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880, Thais Soares Azevedo - OAB:OAB/MT 

24163/O

 Nos termos da decisão a seguir, intimo à advogada do reú Dra. Daniela 

Caetano de Brito para, manifestar-se requerendo o que entender de 

direito. Vistos, etc. Recebo o recurso de apelação interposto pelo 

réu.Intime-se o apelante, na pessoa do Douto Defensor Público para, em 8 

(oito) dias, apresentar razões (art. 600 do CPP).Após, intime-se o 

Ministério Público para apresentar contrarrazões no mesmo prazo. A 

seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000016-05.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000016-05.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: MARIA COSTA GUIMARAES REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MARIA COSTA GUIMARÃES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz a requerente 

que é diretamente dependente de Vanderlan Ferreira, que faleceu em 22 

de Junho de 2019, tendo tido seu pedido de concessão de benefício 

previdenciário indeferido, sob o argumento que não foram preenchidos os 

requisitos necessários para comprovar a união estável entre ela e o 

segurado. Desta feita, requer que seja concedida medida antecipatória de 

urgência no sentido de determinar a implantação da pensão por morte, 

com posterior reconhecimento da união estável em face do de cujus. 

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. 

São Félix do Araguaia/MT, 03 de Março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000839-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DINA FERREIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO BENICIO DA SILVA FILHO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000839-13.2019.8.11.0017. 

INVENTARIANTE: DINA FERREIRA DA SILVA DE CUJUS: CECILIO BENICIO 

DA SILVA FILHO Vistos, etc. Trata-se de petição requerendo a abertura 

de inventário dos bens deixados por Cecílio Benicio da Silva Filho, ajuizada 

por Dina Ferreira da Silva. Depreende-se dos autos que CECÍLIO faleceu 

em 25/10/2019, que era casado com DINA e que deixou três filhos, todos 

maiores, Wanessa Sigiane Silva Silveira; Cecílio Benicio da Silva Neto e 

Andressa Marraira Luz da Silva. Informou-se que o “de cujus” deixou bens 

móveis e imóveis e não deixou testamento ou declaração de última 

vontade, frisando o requerimento que a viúva DINA deve ser a 

inventariante. É o relato dos fatos. Pois bem. Inicialmente, verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

Quanto à ordem de nomeação de inventariante, dispõe o artigo 617 do 

Código de Processo Civil: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na 

seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que 

estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro 

que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver 

cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser 

nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse 

e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu 

representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a 

administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em 

legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante 

judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver 

inventariante judicial. Na hipótese, verifica-se pelos documentos juntados 

que a requerente DINA era casada com o falecido (ID n. 26521642 - 

certidão de casamento). Assim, não havendo limitações acerca do 

pleiteado, NOMEIA-SE como inventariante DINA FERREIRA DA SILVA. Pelo 

exposto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a inventariante acerca da 

nomeação, bem como para que preste compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias e apresente as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) 

dias, conforme estabelecem os artigos 617, par. único e 620, ambos do 

CPC; 2. Feitas as primeiras declarações, CITAR os herdeiros, ficando 

desde logo aberta à possibilidade de se manifestarem sobre as primeiras 

declarações (art. 626 do CPC); 3. Em seguida, INTIMAR as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (artigo 626 do CPC), para que se 

manifestem sobre os valores da avaliação dados pela Inventariante, 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias 

(artigo 629 do CPC) ou atribuir diretamente novos valores, que poderão 

ser aceitos pelos interessados (artigo 634 do CPC), para o que, devem se 

manifestar expressamente; 4. Havendo impugnação (art. 627 e seus 

incisos), desde logo fica determinada a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem (prazo comum de 10 dias) e após conclusos para decisão; 

5. Não havendo impugnação no prazo indicado e se a as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal concordarem de forma expressa 

com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio, 

deixar-se-á de proceder à avaliação (art. 633 do CPC), INTIMANDO a 

inventariante para últimas declarações (art. 636 do CPC) e posterior 

INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem sobre (prazo comum de 15 

dias); 6. Após, à CONTADORIA para cálculo do ITCMD (art. 637 do CPC), 

INTIMANDO-SE as partes em 05 dias (prazo em cartório), após as 

Fazendas Públicas (10 dias), fazendo conclusos para análise. 

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedido o necessário. Às providências. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. São Félix do Araguaia/MT, na data da assinatura digital. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000031-71.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO OLIVEIRA FEITOSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000031-71.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARCOS AURELIO OLIVEIRA FEITOSA - ME 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 mediante carta com aviso de recebimento, assinada pelo próprio 

devedor, 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. São Félix do Araguaia – MT, 

03 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 62580 Nr: 1061-68.2015.811.0039

 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: OLINDA MARQUES ARROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1061-68.2015.811.0039.

CÓDIGO 62580.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Olinda Marques 

Arroio, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Em detida análise dos autos, observo que já houve homologação das 

verbas pretéritas em segunda instância, conforme fls. 148/149, assim, 

DETERMINO que seja expedido ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

4. Por oportuno, intime-se a Sra. Olinda Marques Arroio, ora exequente, 

para que tome ciência da presente decisão e da expedição do RPV.

 5. Intime-se.

 6. Cumpra-se.

7. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 629-83.2014.811.0039

 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: ELETIRSON SALVIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 PROCESSO 629-83.2014.811.0039

CÓDIGO 55566

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória Proposta por Eletirson 

Salviano em Face de Odilon Ferreira da Silva, ambos já qualificados nos 

autos.

3. Cite-se a parte requerida pessoalmente no endereço acostado em fl. 88, 

para apresentar endereço de seus filhos para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 7824 Nr: 533-54.2003.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA ROSA DE PAULA NAZARO, AMAURI 

NAZARO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 533-54.2003.811.0039.

CÓDIGO N° 7824.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Monitória, ajuizada por Banco do Brasil S/A em face 

de Amauri Nazaro Pinheiro e sua fiadora Patrícia Rosa de Paula Nazaro, 

ambos já qualificados.

 3. Considerando a certidão de fl. 225, com fulcro no art. 485, §1º do CPC, 

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, por meio de seu 

representante legal, via correspondência com aviso de recebimento, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Não havendo manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24743 Nr: 362-19.2011.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI GARCIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 AUTOS Nº 362-19.2011.811.0039

CÓDIGO 24743

1. Vistos.

2. Tendo em vista que esta comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público, conforme certidão de fl. 274, nomeio o douto advogado Dr. 

JULIANO DUARTE PRIOTO, OAB/MT 18.566, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para patrocinar a 

Defesa do réu Marli Garcia da Silva, apresentando os Memoriais Finais, no 

prazo legal.

3. Após, conclusos para prolação da sentença.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25959 Nr: 1577-30.2011.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCOS NUNES BIASOTO, SIDNEI 

ANAYA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Denunciado(a): Sidnei Anaya Gomes, Cpf: 

30254243894, Rg: 35.827.664 SSP SP Filiação: João Souza Gomes e 

Silvânia Anaya Gomes, data de nascimento: 15/07/1980, brasileiro(a), 

natural de Araputanga-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: Rua 

Castro Alves, 7, Bairro: Centro, Cidade: Araputanga-MT

Resumo da Incial:O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra SIDNEY ANAYA GOMES, brasileiro, convivente, vendedor 

ambulante, filho de João de Souza Gomes Filho e Silvana Anaya Gomes, 

nascido em 15/07/1980, natural de Araputanga/MT, residente e domiciliado 

no Loteamento do Pedrinho, próximo à chácara do Sato, telefone (65) 

9659-6241, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT. Pela prática 

do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial 

que no dia 17 de março de 2011, em horário não determinado, na Estrada 

dos Eucaliptos da Cooperativa, propriedade do pipoca, nesta cidade e 

Comarca de São José dos Quatro Marcos, SIDNEY ANAYA GOMES, 

juntamente com o menor Jean Marcos Nunes Biasoto, unidos entre si pelo 

mesmo propósito criminoso, mediante o concurso de agente, subtraíram, 

para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 10 (dez) 

varas de pesca, 01 (uma) caixa de pesca, 01 (um) bebedouro, 01 (motor) 

de popa yamanha, na quantia de R$ 5.614,00 (cinco mil seiscentos e 

catorze reais), bem como cerca de R$ 110,00 (cento e dez reais) e 1 (um) 

motor yamanha, pertencentes às vítimas Reginaldo Luís Schiavinato e 

Atanair Alves de Souza. Segundo emerge do caderno persecutório, na 

data dos fatos, o denunciado e o menor Jean deslocaram-se no carro do 

increpado até os Ranchos nas margens do Rio Jauru e, lá estando, 

estacionaram o veículo e foram ao local dos fatos andando. Ressai dos 

autos que, na sequência, o denunciado e o menor passaram a subtrair os 

referidos objetos, levando dois dias para a conclusão da prática criminosa 

e, após, cada qual guardou uma parte dos objetos na sua residência, com 

o intuito de venda. Denota-se que Sidney logrou vender um dos motores 

de barco, sendo metade do dinheiro obtido com a venda entregue para o 

menor infrator. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia SIDNEY ANAYA GOMES como incurso nas disposições 

do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, razão pela qual requer seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-as para apresentar 

resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com 

observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código 

de Processo Penal, devendo ao final ser condenado. Requer, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei. Rol de testemunhas: 01. Atanair Alves de Souza (vítima), fls. 

91; 02. Reginaldo Luiz Schiavinato (vítima), fls. 93.São José dos Quatro 

Marcos, 16 de junho de 2016.

Decisão/Despacho:AUTOS Nº 1577-30.2011.811.0039

CÓDIGO 25959

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação ministerial às fls.188, determino a 

expedição de edital de citação para o denunciado.

3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Vera Lúcia Borges da Silva. Auxiliar Judiciaria

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60815 Nr: 530-79.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 530-79.2015.811.0039 CÓDIGO 60815

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: VANDERSON DA SILVA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Réu(s): Vanderson da Silva Filiação: 

Marino Mendes e Maria do Carmo da Silva, data de nascimento: 

06/12/1989, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), seringueiro, 

Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido para no prazo de 10 (dez) dias, informar conta 

bancaria para restituição da Fiança.

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, 

vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra VANDERSON DA SILVA, vulgo “NENEN”, brasileiro, conivente, 
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seringueiro, natural de Cáceres/MT, RG 1736488-4, filho de Marino 

Mendes e Maria do Carmo da Silva, nascido em 06/12/1989, residente e 

domiciliado na Fazenda Jonuarinha, Zona Rural, Nova Olímpia/MT, telefone 

(65) 9648-2459.Pela prática dos seguintes fatos delituosos 1º FATO 

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de dezembro 

de 2014, por volta das 00h13min, na Rua Lourenço Peruchi, Jardim 

Popular, próximo à Igreja Redonda, nesta Cidade e Comarca de São José 

dos Quatro Marcos, VALMIR DA SILVA MACHADO, com consciência e 

vontade, trazia consigo, para consumo pessoal, drogas consistentes em 

01 (um) invólucro de cocaína, pesando 0,40g (quarenta centigramas), sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2º 

FATO Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, 

VANDERSON DA SILVA, vulgo “NENEN”, com consciência e vontade, 

conduziu o veículo automotor Honda Broz 150, cor vermelha, placas NIZ 

5289, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool, conforme termo de constatação de fl. 14. Segundo emerge do 

caderno persecutório, em rondas ostensivas pelo Bairro Jardim Popular, 

os policiais se depararam com o denunciado conduzindo a referida 

motocicleta e este, ao avistar a viatura, saiu em desabalada carreira por 

cerca de 04 (quatro) quarteirões, quando foi abordado pelos policiais que, 

ao realizarem revista pessoal, lograram encontrar em seu bolso 

entorpecente análogo à pasta-base de cocaína. Realizado o laudo de 

constatação preliminar (fls. 25), confirmou-se que a droga apreendida 

tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo 

causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº. 

344/98 da ANVISA. Ainda durante a abordagem, os policiais militares 

constataram que o denunciado apresentava sinais característicos de 

embriaguez alcoólica e, diante da recusa deste em se submeter ao teste 

de alcoolemia, restou lavrado termo de constatação de embriaguez de fl. 

14. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia VANDERSON DA SILVA, vulgo “NENEN”, como incursos nas 

disposições do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006 (1º FATO) e art. 306, 

caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/1997 (2º FATO), razão 

pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, 

citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo 

com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do 

Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado. Requer-se, 

por fim, a intimação das testemunhas arroladas a seguir para oportuna 

oitiva, sob as penas da lei.

 DECISÃO/DESPACHO: 1. Vistos. 2. Considerando a certidão de ref. 132, 

na qual informa que VANDERSON DA SILVA deixou de ser intimado por se 

encontrar atualmente em lugar incerto e não sabido, DETERMINO sua 

intimação por edital, a fim de que apresente os dados bancários 

necessários à restituição dos valores depositados nos presentes autos a 

título de fiança (f. 14/17). 3. Superado o prazo da publicação do edital e, 

constatando a sua inércia, DECRETO, desde já, o perdimento da fiança 

paga, devendo o valor ser destinado ao Conselho da Comunidade de São 

José dos Quatro Marcos/MT na seguinte conta bancária: Banco do Brasil – 

Agência n.º 2505-4, Conta-Corrente n.º 22811-7 – CNPJ n.º 

32.991.607.0001-77; 4. Expeça-se o necessário à transferência do 

numerário. 5. Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e 

anotações de praxe. 6. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 

de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. Bianchini 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, Vera Lúcia Borges 

da Silva, Auxiliar Judiciaria, digitei.

São José dos Quatro Marcos - MT, 21 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 2273-90.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA RITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 2273-90.2016.811.0039 Código 72235

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: DILMA RITA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): Dilma Rita da Silva, Cpf: 24886713807, 

Rg: 2.918.118-6 SSP MT Filiação: Olegário Antonio da Silva e Rita Maria da 

Silva, data de nascimento: 13/11/1974, brasileiro(a), natural de Paraguaçu 

paulista-SP, solteiro(a), empregada doméstica / diarista, Endereço: 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na 

DENÚNCIA para CONDENAR A RÉ DILMA RITA DA SILVA, já qualificada 

nos autos, às penas do artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “h”, do Código 

Penal. PASSO A DOSAR PENA INCÊNDIO MAJORADO A pena prevista 

para o crime é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa, 

conforme prevê o art. 250, do CP. Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, observo que: a) culpabilidade da ré - Esta 

entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza; b) 

antecedentes - Vislumbro que a acusada não possui antecedentes 

criminais, pois inexiste a comprovação do trânsito em julgado de sentença 

condenatória por prática de fato anterior; c) conduta social - Pelo que dos 

autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, 

quanto a este quesito; d) personalidade - Pelo que dos autos consta, não 

há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este 

quesito; e) motivos do crime - São injustificáveis, mas inerentes ao tipo 

penal infringido; f) circunstâncias do crime - No caso dos autos, tenho que 

não houve circunstância excedente que faz com que a acusada mereça 

majoração da pena; g) o comportamento da vítima - Em nada contribuiu 

para a prática delituosa; h) as consequências do crime – Não são graves. 

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE, no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena incide a circunstância 

atenuante da confissão espontânea em juízo (art. 65, III, “d”, do CP), 

contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi 

fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do 

Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA 

INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 

terceira fase inexistem causas de diminuição de pena a serem 

observadas. Necessário, contudo, o reconhecimento da causa de 

aumento descrita no parágrafo 1º, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, 

razão pela qual conduzo a pena ao patamar de 04 (quatro) anos de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa, observado o quantum de aumento de 1/3. 

Pena que torno DEFINITIVA, por não mais vislumbrar demais causas 

capazes de alterá-la. O regime de cumprimento de pena deverá ser o 

ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, “c”, do CP. Diante da 

pena que ora se opera, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis, 

é cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do 

CP, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do 

CP. Portanto, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 02 

(duas) penas restritivas de direito, consistentes em Prestação Pecuniária, 

no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, bem 

como prestação de Serviços à Comunidade, nos moldes e condições a 

serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, §2º, CP). 

DISPOSIÇÕES FINAIS Reconheço à ré o direito de apelar em liberdade, pois 

não se vislumbra existirem as condições à decretação de sua prisão 

preventiva, ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos 

insertos no art. 312 do Código de Processo Penal que ensejariam a 

decretação da segregação cautelar do acusado. Nos termos do artigo 3º, 

inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, a ré é isento do pagamento de 

emolumentos, despesas e custas. Intime-se a ré pessoalmente da 

sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: A) lancem-se os nomes da ré no rol dos culpados; B) 
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comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88; C) 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; D) 

expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC; E) 

arquivem-se os autos. P.R.I. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

26 de fevereiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva. Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 21 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78122 Nr: 1364-14.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILEY CABRAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 1364-14.2017.811.0039 Código 78122

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: VALDILEY CABRAL GONÇALVES

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): Valdiley Cabral Gonçalves, Cpf: 

01509269100, Rg: 1.785.418-0 SSP MT Filiação: Waldemar Alvarenga 

Gonçalves e de Maria de Lourdes Cabral, data de nascimento: 16/07/1988, 

brasileiro(a), natural de Cerejeira-RO, convivente, serviços gerais, 

Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia oferecida contra VALDILEY CABRAL GONÇALVES, para 

condená-lo como incurso nas penas previstas no artigo 155, caput, do 

Código Penal. Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código 

Penal. 1. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. A pena para o delito 

de furto previsto no art. 155 do CP é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos e multa. Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do 

Código Penal, infiro que: 1. A culpabilidade é normal à espécie; 2. O 

acusado possui uma condenação em seu desfavor, contudo deixo de 

valorá-la nesta fase;3. Não há maiores dados nos autos para se aferir a 

sua conduta social; 4.Também não constam informações específicas 

sobre a personalidade do acusado; 5.Os motivos não devem ser 

valorados negativamente; 6. As circunstâncias do crime são as normais 

da espécie; 7. As consequências do crime devem ser tidas como normais 

a espécie; 8. A vítima em nada contribuiu para o comportamento do 

acusado. Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a um 

trigésimo do salário mínimo vigente. Na segunda fase da dosimetria da 

pena, verifico a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, 

III, “d” do CP, em razão da confissão espontânea e a agravante da 

reincidência disposta no artigo 61, inciso I, do CP, (Processo Executivo de 

Pena de Código 81555, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Mirassol D’ 

Oeste), razão pela qual efetuo a compensação entre ambas e mantenho a 

pena em formação em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao 

mínimo unitário. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de 

diminuição de pena, razão pela qual, fixo a PENA DEFINITIVA ao réu 

VALDILEY CABRAL GONÇALVES em 01(um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, ao mínimo unitário. Quanto ao regime de cumprimento da pena, 

a rigor dos arts. 33 e 59 ambos do CP devo considerar que o acusado é 

reincidente, desta maneira, em consonância com a Súmula 269 do c. STJ, 

fixo-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial da pena, 

incabível substituição por restritiva de direitos, tendo em vista o teor do art. 

44, II do CP, nem em aplicação do art. 77 do CP, por ausência de 

preenchimento dos requisitos. Incabível o sursis, por não estarem 

presentes os requisitos legais. Noutra seara, deixo de fixar o valor mínimo 

de eventual indenização civil, já que não houve postulação na peça inicial 

nesse sentido, nem discussão acerca desse pleito no decorrer do 

processo, cujo eventual arbitramento infringiria os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, a 

produzir iniquidade e arbitrariedade que não se coadunam com o precípuo 

fim da atividade jurisdicional de pacificação social. DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS Reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se 

vislumbra existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, 

ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 

312 do Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da 

segregação cautelar do acusado. Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei 

Estadual nº 7.603/01, o réu é isento do pagamento de emolumentos, 

despesas e custas. Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos 

moldes do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Oportunamente, 

após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: A) 

lancem-se os nomes do réu no rol dos culpados; B) comunique-se ao 

TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88; C) comuniquem-se os 

institutos de identificação estadual e federal; D) expeça-se guia de 

execução definitiva, nos termos do CNGC; E) arquivem-se os autos. P.R.I. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de novembro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva. Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 21 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8262 Nr: 25-74.2004.811.0039

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA RODRIGUES MORAIS RÓS, R. I. 

COMÉRCIO DE GÁS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, LUIZ 

CARLOS BARBOSA RÓS, VALTEIR ALVES DE SOUZA, JUSSARA 

BARBOSA RÓS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A, LOUISER RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 25-74.2004.811.0039 Código 8262

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A, S): R. I. COMÉRCIO DE GÁS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME e LUIZ CARLOS BARBOSA RÓS e 

ROSÂNGELA RODRIGUES MORAIS RÓS e VALTEIR ALVES DE SOUZA e 

JUSSARA BARBOSA RÓS SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/01/2004

VALOR DO DÉBITO: R$ 20.000,00

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 24/04/2020, às 13:10 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 24/04/2020, às 14:10 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Getúlio Vargas, S/n

 Bairro: Jardim Vista Alegre

Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT Cep:78285000

Fone: (65) 3251-1182

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um terreno urbano, com área total de 338 m2 

situado à Rua Verona , Lote 02, Quadra 20, loteamento dominado Jardim 

Itália I Araputanga/MT, registrado matricula 3.740 do Cartório de Registro 

de Imóveis de Araputanga sem benfeitorias

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Araputanga -MT

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00(vinte mil reais)

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE:

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 
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cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciario, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 21 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 270-70.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 270-70.2013.811.0039 Código 52528

AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

EXECUTADO(A,S): ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

CITANDO(A,S): Requerido(a): Robson dos Santos de Oliveira, Cpf: 

01248353170, Rg: 16718623 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/02/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.685,90

FINALIDADE: 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 03 (três) 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: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A, 

instituição financeira de direito privado, com sede social em Guarulhos - 

SP, na Rodovia Presidente Dutra, Km 214, inscrito no CNP3/MF sob o no. 

10.371.492/0001-85, por seus advoga os infra-assinados, com escritório 

profissional na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, N°. 990, Sala 04 

e 06, Edifício Empire Center, Bairro Baú, CEP 78.008-900, Cuiabá-MT, 

telefone/Fax: (65) 30517300 - E-mail: megs@megs.com.br, onde receberá 

a comunicação processuais de estilo, vêm, mui respeitosamente, à 

presença de V. Exa., arrimado na lei no. 4.728/65 com as modificações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 911, de 10 de outubro de 1.969, 

modificado pela Lei n.º 10.9311 de 02 de agosto de 2004, propor a 

presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRE 0-LEI No. 911/69 

em desfavor de ROBSON DOS SANTOS DE OLI EIRA, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF/MF sob n.º 012.483.531-70 RG sob nos 1671 623 SSPMT, 

residente e domiciliado na Rua Plano Cruzado, N 1082, Bairro Jardim São 

Francisco, CEP. 78.285-000 o que faz pelas razões dos fatos e de direito 

a seguir elencadas: 1 - Pela inclusa "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO" - 

104100005353, firmada em 19/01/2010, o autor concedeu ao requerido, 

um crédito (valor liquido) de R$ 6.675,36 (Seis Mil, Seiscentos e Setenta e 

Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), já incluídos os encargos iniciais de 

financiamento, com a obrigação e pagar pontualmente 'o empréstimo em 50 

(Cinquenta) parcelas mensais e sucessivas, no valor nominal de R$ 

234,48 (Duzentos e Trinta e Quatro e Quarenta e Oito Centavos) cada 

uma, ocorrendo o vencimento da primeira no dia 19/02/2010 o da última no 

dia 19/03/ 2014. 3 - Em garantia do contrato de financiamento, o requerido 

ofereceu ao autor, em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o bem acima descrito, 

tornando-se, de consequência, alienante e depositário do bem, com as 

responsabilidades previstas no Artigo 10, do Dec. Lei 911/69. 4 - O 

Requerido NÃO PAGOU no vencimento as P ESTAÇÕES VENCIDAS nos 

dias 19 de Janeiro 2011 (Prest. n.o 12/50) à 19 de Dezembro de 2012 

(Prest. n.º 35/50), perfazendo o montante de R$ 10.168,70 (Dez Mil, Cento 

e Sessenta e Oito Reais e Setenta Centavos), já acrescidas de multa 

contratual e comissão de permanência, atualizado até 14/01/2013, estando 

a mora devidamente comprova .a nos termos do Artigo 2o, § 20, do Dec. 

Lei no 911/69 (doc. junto), e as PRESTA ÕE VINCENDAS de n°. 36/50 á 

50/50, no valor de R$ 3.517,20 (Três Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e 

Vinte Centavos), atualizadas até 14/01/2013 estando a mora devidamente 

comprovada nos termos do Artigo 2o, § 20, do Dec. Lei no. 911/69 (doc. 

Junto). 5 - O requerido está a DEVER ao autor a importância de R$ 

13.685,90 (Treze Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa 

Centavos), referente ao saldo devedor do contrato (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS até o dia 14/01/2013 vez que não cumpriu o 

pactuado, nos termos da legislação específica. 3 - Em garantia do contrato 

de financiamento, o requerido ofereceu ao autor, em ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, o bem acima descrito, tornando-se, de consequência, 

alienante e depositário do bem, com as responsabilidades previstas no 

Artigo 10, do Dec. Lei 911/69. 4 - O Requerido NÃO PAGOU no vencimento 

as P ESTAÇÕES VENCIDAS nos dias 19 de Janeiro 2011 (Prest. n.o 12/50) 

à 19 de Dezembro de 2012 (Prest. n.º 35/50), perfazendo o montante de 

R$ 10.168,70 (Dez Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Setenta 

Centavos), já acrescidas de multa contratual e comissão de permanência, 

atualizado até 14/01/2013, estando a mora devidamente comprova .a nos 

termos do Artigo 2o, § 20, do Dec. Lei no 911/69 (doc. junto), e as PRESTA 

ÕE VINCENDAS de n°. 36/50 á 50/50, no valor de R$ 3.517,20 (Três Mil, 

quinhentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos), atualizadas até 

14/01/2013 estando a mora de devidamente comprovada nos termos do 

Artigo 2o, § 20, do Dec. Lei no. 911/69 (doc. Junto). 5 - O requerido está a 

DEVER ao autor a importância de R$ 13.685,90 (Treze Mil, Seiscentos e 

Oitenta e Cinco Reais e Noventa Centavos), referente ao saldo devedor do 

contrato (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS até o dia 14/01/2013 vez 

que não cumpriu o pactuado, nos termos da legislação específica. „ 

Requer finalmente, que partir desta data as publicações referentes aos 

autos em epígrafe sejam feitas exclusivamente em nome do seguinte 

advogado: Dr. Manoel A. Dama Filho brasileiro casado inscrito na OAB MT 

° 4.482 com escritório profissional na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, No 9:0, sala 06, Ed. Empire Center, Bairro Baú, CEP 78.008-900 

- Cuiabá-MT, sob pena de invalidação das possíveis publicações feitas em 

nome Diverso dos advogados acima mencionados, os poderes outorgados 

por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A, já para o devido 

acompanhamento. Posto isso, requer a juntada do incluso comprovante de 

transferência eletrônica no valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais), referente ao 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do r. 

Mandado de Busca & Apreensão e Citação do Requerido. A causídica 

firmada ao final da presente ATESTA para os devidos fins de direito e sob 

as penas da lei, que as cópias aqui apresentadas são legítimas e 

fidedignas aos originais, comprometendo-se, sob sua inteira 

responsabilidade, pelo ao aqui alegado, nos termos do Art. 544, § 10, da 

Lei 10.352/2.001, validada pela Lei no III 925. Para os efeitos legais, dá-se 

à causa o valor de R$1 13.685,90 (Treze Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco 

Reais e Noventa Centavos), conforme artigo 259, inciso I do Código de 

Processo Civil e Cláusula 8 do contrato em anexo. Termos em que, Pede 

deferimento.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Vera Lúcia Borges da Silva, Auxiliar 

Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21968 Nr: 2236-10.2009.811.0039

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO DOS SANTOS, MARISETE DE FÁTIMA 

SCARANTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-20853, NELSON PASCHOALOTTO - 
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OAB:108911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 PROCESSO 2236-10.2009.811.0039

CÓDIGO 21968

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Declaratória de Resolução de Negócio Jurídico c/c 

Revisional de Contratos Bancários e Nulidade de Clausulas Contratuais c/c 

Indenização Por Danos Morais e Materiais Proposta por Marisete de Fátima 

Scarante dos Santos e José Avelino dos Santos em Face de Banco 

Bradesco –S/A, ambos já qualificados nos autos.

3. Tendo em vista a certidão em fl. 284, DETERMINO a intimação da 

pessoal da parte autora para pagar honorários sob pena de preclusão da 

prova solicitada, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52944 Nr: 720-13.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ULIANA, LUCIANO SAMPAIO 

ULIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 AUTOS N° 720-13.2013.811.0039

CÓDIGO 52944

Vistos.

1. Intime-se o perito nomeado para se manifestar acerca das petições 

acostadas pelas partes litigantes, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 86498 Nr: 921-29.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Vistos.

1. Considerando o art. 3º do Código de Processo Civil, o qual preleciona 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial, DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 

2020, às 16h30min.

2. CITE-SE a parte Requerida, para comparecer à audiência ora designada, 

nos termos do art. 334 CPC, bem como, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as 

advertências quanto à revelia, art.344 do CPC.

3. Caso tenha interesse na realização da audiência conciliatória por 

videoconferência, nos termos do art.334, §7º do CPC, deverá a parte 

requerida manifestar-se nos autos com 15 (quinze) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

4. Cientifique-se as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, passível de ser sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida nos termos do art.334,§1º, CPC.

5. Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

6. Notifique-se a conciliadora deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 98364 Nr: 2550-04.2019.811.0039

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEBRAIL PENARIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE 

OLIVEIRA - OAB:329645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2550-04.2019.811.0039

Código 98364

1. Vistos.

2. Trata-se de pedido de anuência para acolhimento de preso DEBRAIL 

PENARIOL, na Cadeia Pública desta cidade e Comarca de São José dos 

Quatro Marcos.

3. A Defesa do reeducando DEBRAIL PENARIOL informa que este 

encontra-se atualmente segregado no estabelecimento prisional localizado 

na cidade de Riolândia-SP.

4. Sustenta a Defesa que o recuperando possui família nesta região (pais 

idosos, irmãos), consoante o documento colacionado em f. 07/10, sendo 

que a grande distância vem prejudicando a manutenção dos vínculos 

familiares.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. De proêmio, DETERMINO a expedição de ofício ao Superintendente de 

Gestão de Cadeias da SEJUDH, solicitando autorização e atestado de 

vaga para a transferência do recuperando DEBRAIL PENARIOL, preso na 

Cadeia Pública da cidade de Riolândia-SP, para a unidade prisional de São 

José dos Quatro Marcos-MT.

8. Aportando informações aos autos, faça-os conclusos imediatamente.

9. Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 99905 Nr: 3439-55.2019.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16455

 AUTOS Nº 3439-55.2019.811.0039

CÓDIGO 99905

1. Vistos.

2. Considerando a necessidade desta Magistrada em participar do Curso 

de Formação Continuada para Magistrado sobre o tema: “Fundamentação 

da Sentença Cível no CPC/2015 a ser realizado na Escola Superior da 

Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, no período de 27 e 28 de 

fevereiro do ano corrente, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada nestes autos para o dia 09 de março de 2020, às 14h00min.

3. Intimem-se todos via e-mail, telefone ou qualquer outro meio hábil e 

rápido para o fim de que tomem ciência da presente redesignação 

evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

4. Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 531 de 557



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 1564-94.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE MARQUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 51666Vistos.1.Trata-se de pedido de restabelecimento 

de benefício (aposentadoria por invalidez) concedido por força de 

sentença judicial transitada em julgado.2.O caso em análise se amolda às 

inovações introduzidas pela Lei 13.457/2017 à Lei 8.213/1991, que passou 

a estabelecer em seu texto que a Autarquia Federal requerida pode 

convocar a qualquer tempo o segurado aposentado por invalidez para 

inspeção de saúde:Art. 43 [...].§ 4º O segurado aposentado por invalidez 

poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições 

que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 

pela Lei nº 13.457/2017).3.pelo artigo 101,§1º, da Lei 8.213/1991 o 

segurado permanece obrigado a fazer o exame médico periódico caso se 

enquadre em qualquer das situações dispostas nos incisos I, II e III do 

mesmo parágrafo.5.Compulsando os autos, é possível verificar que o 

caso se amolda à questão tratada pela Lei 8.213/1991, visto que a autora 

teve pedido de o beneficio de Auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez julgado procedente por sentença judicial, contudo, o requerido 

agendou data para cessação do benefício, sendo 11/06/2019.6.Por outro 

lado, nota-se que a parte autora completou os 64 (sessenta e quatro) 

anos de idade, motivo pelo qual se encaixa nas exceções previstas no art. 

101, §1º da lei 8.213/1991.7.Em razão do exposto, defiro o pedido de 

restabelecimento do benefício à parte autora. 8.Deste modo, oficie-se ao 

Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 15 (quinze) dias 

à implantação do benefício concedido em favor da parte autora, bem como 

junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o 

empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do benefício 

concedido nos autos, sob pena de ser arbitrado multa diária.9.Após, nada 

sendo requerido, remetam os autos ao arquivo.10.Intime-se. 

Cumpra-se.11.São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de janeiro de 

2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71708 Nr: 2018-35.2016.811.0039

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Ante o exposto, por tudo o que há nos autos, com fundamento no que 

acima foi expendido, JULGO IMPROCEDENTE a representação ofertada, 

tendo em vista reconhecimento da excludente de ilicitude, legítima defesa, 

prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal, e, por conseguinte, 

ABSOLVO o representado JHONNATAN HERRERA LIMAS, já qualificado 

nos autos, da prática do ato infracional análogo à figura típica do art. 121, 

caput, do Código Penal.Intime-se o Defensor/Advogado, bem como, 

pessoalmente o Representado, dispensada a intimação de seus 

responsáveis ante a maioridade alcançada no curso do 

processo.Notifique-se o Ministério Público.Não havendo irresignação 

recursal desta decisum, certificar e arquivar os autos mediante as 

anotações e baixas de estilo (CNGC/MT).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo e providenciando o necessário.São José 

dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-30.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EVANGELISTA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000288-30.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:GUSTAVO 

EVANGELISTA SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 13/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-15.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EVANGELISTA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000289-15.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:GUSTAVO 

EVANGELISTA SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 13/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-24.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BASTOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000905-24.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c pedido de dano moral e material proposta por 

MARIA DE LOURDES BASTOS DOS SANTOS, em face de COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, devidamente qualificados nos autos. As 

partes pleiteiam pela homologação de acordo realizado em manifestação 

(ID nº27609958), em que a requerida concordou em pagar o valor de R$ 

1.879,00 (mil oitocentos e setenta e nove reais), sendo R$ 1.504,00 (mil 

quinhentos e quatro reais) a título principal e R$ 375 (trezentos e setenta e 

cinco) a título de honorários. Devidamente juntado os comprovantes 

vieram os autos conclusos. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 
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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. 

Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial realizado encontram-se 

regulares e preenche os requisitos legais. Conforme se extrai do teor do 

conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 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. 

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, assim, havendo auto composição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 57 da lei 9.099/95 e no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO e autocomposição, e, em consequência 

JULGAR EXTINTO o presente feito com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. Consigno ainda que em caso 

de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Remeto o presente a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/01/2020 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/01/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82987 Nr: 1403-59.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. CARVALHIDO VIEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA-SE as partes, nas pessoas de seus(suas) advogados(as) 

devidamente habilitados(as), do inteiro teor da r. sentença de ref. 53

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001190-94.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. CAVALCANTE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DJALMA ALVES CAVALCANTE OAB - 395.409.101-10 

(REPRESENTANTE)

EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB - RO4373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTANA NESTORIO OAB - RO0006100A (ADVOGADO(A))

ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS OAB - RO5822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001190-94.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: F. D. A. CAVALCANTE - ME REPRESENTANTE: FRANCISCO 

DJALMA ALVES CAVALCANTE REQUERIDO: GUILHERME DE ARRUDA 

CRUZ Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte 

requerida, RECEBO-O e determino a intimação do apelado, por intermédio 

de seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (art.1010, §1º, CPC). Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 03 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-45.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRATELLI CASA E CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000221-45.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EXECUTADO: FRATELLI CASA E 

CONSTRUCAO EIRELI 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, 03 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-22.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

R. VARNIER & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

KLEITON KLITZKE DA PAZ (AUTOR(A))

RAQUEL VARNIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000229-22.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

KLEITON KLITZKE DA PAZ, RAQUEL VARNIER, R. VARNIER & CIA LTDA - 

ME REU: BANCO BRADESCO Analisando os autos, bem assim em consulta 

ao site do e. Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que, até a 

presente data, o requerente não providenciou o devido recolhimento das 

custas e taxas de distribuição do feito. Isso posto, nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio 

do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de realizar 

o pagamento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 

03 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-66.2020.8.11.0078
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI CAMPANHONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000239-66.2020.8.11.0078. AUTOR: 

MARCIONEI CAMPANHONI REU: BANCO DO BRASIL SA Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação do requerente, por 

intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de 

renda, certidão do órgão de trânsito que demonstre a 

existência/inexistência de veículos em nome da promovente da ação, 

extrato de conta corrente, fatura de cartão de crédito, bem como outros 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira da parte autora, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 03 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-64.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSI & GASPARETTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

CARLOS ARDUINO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUERINO GARBELINI ODA ZANDA OAB - PR82610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000265-64.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: ROSSI & GASPARETTO LTDA - EPP, CARLOS ARDUINO 

ROSSI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação do embargante, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, 

devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de renda, certidão 

do órgão de trânsito que demonstre a existência/inexistência de veículos 

em nome da promovente da ação, extrato de conta corrente, fatura de 

cartão de crédito, bem como outros documentos que comprovem a 

hipossuficiência financeira da parte autora, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 03 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-93.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA PORCDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000276-93.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

WANDERSON DA SILVA PORCDE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Diante da decisão do STF em sede do Recurso 

Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão geral e 

pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento administrativo 

indeferido, para fim de posterior judicialização da matéria, fixo à parte 

autora o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de tal comprovação, sob 

pena de extinção do feito. Com a vinda ou decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 03 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-21.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CONCEICAO CAVALCANTI DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000242-21.2020.8.11.0078. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARINETE CONCEICAO CAVALCANTI DA 

SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL 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 pericial. 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, 03 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000272-56.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERRAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1000272-56.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

SUELI FERRAZ DA SILVA 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 pericial. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será 
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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, 03 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-94.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000263-94.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

EVA DIAS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL 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 pericial. 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, 03 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000228-37.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE (REQUERENTE)

CLETO WEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000228-37.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, CLETO WEBLER 

REQUERIDO: SILVANO DOS SANTOS COOPERATIVA MISTA 

SAPEZALENSE – COOMISA apresentou pedido de tutela provisória 

antecipada em caráter antecedente em face de SILVANO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que as partes 

formularam o contrato de compra e venda de n. 081/2019, pactuando a 

venda de 1000 (mil) toneladas de caroço de algodão, sendo atribuído à 

avença o valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), 

quantia que deveria ser paga a medida em que ocorresse a retirada do 

produto pelo requerido, cujo prazo final para remoção estava previsto 

para outubro de 2019. Discorre que, posteriormente, em 27.11.2019, as 

partes entabularam novo contrato de compra e venda de 500 (quinhentas) 

toneladas de caroço de algodão, de n. 182/2019, de valor R$190.000,00 

(cento e noventa mil reais). No bojo do contrato, as partes pactuaram que 

a retirada do produto deveria ocorrer até 15.12.2019. Relata que o 

requerido não adimpliu com parte do valor referente ao primeiro contrato, 

sendo que, também, deixou de promover a retirada do produto. Tangente 

ao segundo contrato, embora o requerido tenha efetuado o regular 

pagamento, não foi realizada a remoção de 417,520kg (quatrocentos e 

dezessete, quinhentas e vinte) toneladas de caroço de algodão. Diante 

disso, pugna a parte requerente pela concessão de tutela antecipada em 

caráter antecedente consistente na autorização do depósito judicial dos 

valores pagos correspondentes aos caroços de algodão não retirados 

pelo demandado. Junto da inicial vieram os documentos de fls. 11/81. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O Novo Código de 

Processo Civil, em seus artigos 294 a 311, dispõe acerca da Tutela 

Provisória, que se divide em tutela de urgência e de evidência. A tutela de 

urgência, pela sua natureza jurídica, divide-se em tutela cautelar 

(conservativa) e tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. 

Importante assinalar que o artigo 300 do CPC dispõe que, para concessão 

da tutela de urgência, necessário o preenchimento de dois pressupostos: 

probabilidade do direito e perigo de dano (satisfativa) ou risco ao resultado 

útil do processo (assecuratório). Folheando o caderno processual, 

verifico que o autor pleiteou a concessão da Tutela de Urgência Cautelar 

de Natureza Antecedente, prevista no artigo 305 do citado diploma legal: 

“A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo”. Com efeito, a tutela de urgência de 

natureza cautelar visa resguardar o resultado útil do processo, sendo 

certo que nada impede a concessão do pedido liminar, desde que, 

obviamente, os demais requisitos também estejam demonstrados. No caso 

em tela, verifica-se que o requerente pretende autorização para proceder 

em juízo o depósito de R$102.972,82 (cento e dois mil, novecentos e 

setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), referentes aos valores 

pagos pelo requerido e não retirados em caroços de algodão. Neste 

sentido, da análise do fólio processual, constata-se que razão assiste ao 

requerente, na medida em que o requerido efetuou o pagamento relativo 

ao contrato n. 182/2019, todavia, deixou de retirar a integralidade do 

produto adquirido. Nesta toada, vislumbro a probabilidade do direito 

alegado, eis que, embora o contrato de fl. 52 não esteja assinado, há nos 

autos o comprovante de pagamento respectivo (fl. 55). Outrossim, ressoa 

cristalino, ao menos nesta análise de cognição sumária, o perigo na 

demora, na medida em que aduz o requerente ter sofrido perdas e danos, 

sendo certo que em futura resolução contratual incidirão juros e correção 

monetária sobre os valores pertencentes ao requerido. Com essas 

considerações, DEFIRO a cautelar requerida em caráter antecedente, para 

o fim de autorizar o depósito judicial dos valores pagos correspondentes 

aos caroços de algodão não retirados pelo demandado, que perfaz o 

montante de R$102.972,82 (cento e dois mil, novecentos e setenta e dois 

reais e oitenta e dois centavos). Cite-se a parte requerida (art. 306 do 

CPC), para oferecer contestação em 05 (cinco) dias, indicando as provas 

que pretende produzir, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora caso não seja 

contestada, conforme previsão do art. 307 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 03 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-82.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000225-82.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

MARCOS CESAR FARIA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Diante do que dispõe o art. 334 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de abril de 2020, às 

15h30min. 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, 03 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-43.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FLAVIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000398-43.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ROGERIO FLAVIO DA SILVA REU: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL ROGÉRIO FLÁVIO 

DA SILVA ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em 

face de ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, todos devidamente qualificados nos autos. Após a 

intimação e citação dos demandados, sobreveio manifestação aviada pela 

Caixa Econômica Federal, arguindo a preliminar de incompetência deste 

Juízo. Posteriormente, foi acolhida a preliminar suscitada, determinando-se 

a remessa dos autos à Justiça Federal. Após, requereu o autor a extinção 

do feito, ao argumento de que não possui interesse no prosseguimento 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 remanescentes. 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, 03 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-95.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA GRACIELE LUDWIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (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 SENTENÇA Processo: 1000498-95.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

NAIRA GRACIELE LUDWIG REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. NAIRA GRACIELE LUDWIG ajuizou ação revisional de contrato c/c 

tutela de urgência em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Recebida a exordial, foi 

determinada a intimação da parte autora para que comprovasse a 

hipossuficiência alegada (id 22009100), tendo a requerente, no id 

22561073, apresentado cópia de CTPS. Após, consoante se infere no id 

26153149, em 14.11.2019, foi indeferido o pedido de assistência judiciária 

gratuita, sendo a autora, por intermédio de seu patrono, intimada para 

promover o recolhimento das custas e taxas de distribuição devidas. 

Certidão de transcurso de prazo no id 29665261. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, 

autoriza o indeferimento da inicial se o autor não cumprir a diligência, 

sendo prescindível a intimação pessoal, já que parte autora deixou de 

demonstrar seu interesse processual (art. 330, IV). No caso em apreço, 

apesar de devidamente intimada, a parte autora não atendeu a 

determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou seja, não 

apresentou a guia e comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sequer justificativa plausível para não tê-lo feito. Assim, 

considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição inicial e 

determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC. 

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários porque não houve a citação da parte contrária. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. P.R.I. 

Sapezal/MT, 03 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-97.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SOARES DE SOUSA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000127-97.2020.8.11.0078. REQUERENTE: EDIMILSON SOARES DE 

SOUSA SA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de apresentar comprovante de endereço nesta 

Comarca. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 03 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-57.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ MARSARO GONCALVES (AUTOR(A))

JORGE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO BARBIERO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000162-57.2020.8.11.0078. AUTOR(A): JORGE GONCALVES, MARINEZ 

MARSARO GONCALVES REU: PAULO SERGIO BARBIERO JORGE 

GONÇALVES e MARINÊZ MARSARO GONÇALVES ajuizaram ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face de 

PAULO SÉRGIO BARBIERO, ambos devidamente qualificados. Em síntese, 

aduzem os requerentes que, em 27.04.2019, vendeu ao demandado um 
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caminhão Mercedes Benz 1519, placa HQF-2927, ano/modelo 1979/1979, 

cor azul, renavam 00126463603. Relatam os autores que foram 

surpreendidos com a informação de que o aludido veículo ainda estava 

registrado em seu nome e que haviam dívidas relativas aos licenciamentos 

anuais, dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como multas 

registradas em rodovias federais. Com esteio em tais asserções, pugna 

pela concessão de tutela de urgência, consistente na expedição de 

mandado de intimação para que o requerido promova a imediata 

transferência de propriedade do veículo junto ao Detran. Com inicial juntou 

documentos de fls. 11/31. 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. No caso em tela, verifica-se que os autores objetivam a 

expedição de mandado de intimação para que o requerido promova a 

imediata transferência de propriedade do veículo junto ao Detran. Neste 

contexto, da análise do fólio processual, verifico que o pleito deduzido não 

merece guarida, consoante a seguir elucidado. Inicialmente, dispõe o art. 

134 do Código de Trânsito Brasileiro, que, in verbis: “Art. 134. No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação.”. Dessa maneira, observa-se que não há quaisquer 

informações ou demonstrações de que os requerentes tenham promovido 

a referida diligência, de modo que o alusivo diploma legal é taxativo ao 

explicitar quanto à responsabilidade solidária do proprietário anterior do 

veículo nesses casos. Registro, ainda, que, consoante informado nos 

autos, a venda do veículo ocorreu em abril de 2019, sendo que os débitos 

inscritos em dívida ativa referem-se ao ano de 2018, período em que o 

caminhão ainda estava na posse dos autores. Assim, o indeferimento do 

pedido liminar é medida imperiosa. Em casos semelhantes, tem-se os 

seguintes julgados: "APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE 

APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA 

VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER 

CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A 

COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS – NÃO 

VERIFICADOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSOS 

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. No Código de Trânsito de 

Brasileiro, há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em 

situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os 

artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a 

responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo , 

sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O 

segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a 

venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 

Tais regras coexistem, devendo ser aplicadas em sua plenitude. Portanto, 

não há que se falar em configuração de danos morais, uma vez que é 

também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao 

Detran." (TJMT, N.U 1006329-32.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 05/06/2019). 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - COMPRA E VENDA DE 

MOTOCICLETA - RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DETERMINAÇÃO QUE O COMPRADOR/APELADO FAÇA A 

TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA SEU NOME JUNTO AO DETRAN E QUE 

FAÇA RESSARCIMENTO À VENDEDORA DOS ENCARGOS QUE ESTA 

PAGOU NAQUELE ÓRGÃO CONCERNENTE EM TRIBUTOS E 

LICENCIAMENTOS PELO FATO DO VEÍCULO AINDA ESTAR EM SEU NOME 

- PRETENSÃO DE QUE O JUÍZO FAÇA A COMUNICAÇÃO DA VENDA AO 

DETRAN E DETERMINE A TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS E TRIBUTOS 

PARA O PRONTUÁRIO EM NOME DO COMPRADOR - PROVIDÊNCIA QUE 

PODERÁ SER ADOTADA ADMINISTRATIVAMENTE PELA RECORRENTE - 

AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO DETRAN NA PRESENTE DEMANDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A parte que aliena o veículo poderá fazer 

referida comunicação ao órgão de trânsito para evitar que encargos e 

tributos sejam emitidos em seu nome. Não havendo participação do Detran 

na presente lide não é de ser admitida a pretensão de que seja 

determinado que faça a transferência dos encargos e tributos já lançados 

em nome da Apelante para o prontuário em nome do Apelado mesmo 

porque a Apelante pode adotar a via pertinente para requerer referida 

medida junto ao mencionado órgão, inclusive, comprovando a venda da 

motocicleta e sua data." (TJMT, N.U 0003372-61.2010.8.11.0086, , MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO. 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VENDIDO. RESPONSABILIDADE DO 

TERCEIRO ADQUIRENTE E NÃO DO DETRAN. PRETENSÃO DE RENÚNCIA 

DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA 

PROCESSUAL ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I- A responsabilidade pela transferência do 

veículo cabe ao comprador, o qual, como novo proprietário, tem a 

obrigação de tomar esta providência junto ao Detran local, motivo pelo qual 

deve ser mantido o decisum, atacado pelo Agravo Retido, que reconheceu 

a ilegitimidade do Departamento de Trânsito, para figurar no polo passivo 

da ação. II- Comprovada a venda e a tradição de veículo automotor, e não 

tendo o novo adquirente feito a transferência registral na repartição oficial 

de trânsito, cabe, ao antigo proprietário, a ação declaratória negativa de 

propriedade (e não a ação de obrigação de fazer, como proposta pelo 

Autor) para ver excluído o seu nome do registro de trânsito e até para que 

as cobranças de multas e tributos devidos, venham a ser exigidos do 

novo proprietário, sendo a manutenção da sentença que julgou extinto o 

processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual 

eleita, medida que se impõe. (...)." (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 

447032-40.2012.8.09.0146, Rel. DES. FRANCISCO VILDON JOSE 

VALENTE, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 24/11/2016, DJe 2161 de 

02/12/2016). Com essas considerações e sem maiores digressões, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designo audiência de conciliação 

para o dia 27 de abril de 2020, às 13h00min. Caso não haja acordo, as 

requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem 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. Sapezal/MT, 03 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-05.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GONCALVES 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):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000159-05.2020.8.11.0078. REQUERENTE: JOSIMAR GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV JOSIMAR 

GONÇALVES DA SILVA ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c 

repetição de indébito c/c tutela de urgência em face de MTPREV, ambos 

devidamente qualificados. Narra o requerente que o requerido tem, 

indevidamente, promovido descontos de contribuição previdenciária sobre 

o adicional noturno recebido. Obtempera a dedução perpetrada pela ré ao 

argumento de que há tese com repercussão geral prevendo a 

impossibilidade dos referidos descontos. Diante disso, postula pela 

concessão de tutela de urgência a fim de que o demandado se abstenha 

de promover o desconto previdenciário sobre o valor recebido a título de 

adicional noturno e insalubridade. Com inicial juntou documentos de fls. 

13/82. 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 
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processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso em 

tela, verifica-se que o requerente pretende a imediata cessação de 

descontos sobre a verba recebida a título de adicional de insalubridade e 

noturno. Neste contexto, da análise do fólio processual, verifico que o 

pleito deduzido merece guarida, consoante a seguir elucidado. A tese 

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

o requerente comprovado documentalmente os descontos de contribuição 

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

entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

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

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

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

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

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163. Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Com essas 

considerações e sem maiores digressões, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para determinar a imediata 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 a ser 

oportunamente fixada. Designo audiência de conciliação para o dia 27 de 

abril de 2020, às 13h30min. Caso não haja acordo, a requerida têm o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

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 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 03 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-43.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS QUINTINO (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):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000150-43.2020.8.11.0078. REQUERENTE: RUBENS QUINTINO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV RUBENS QUINTINO 

ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito c/c tutela 

de urgência em face de MTPREV, ambos devidamente qualificados. Narra 

o requerente que o requerido tem, indevidamente, promovido descontos de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno recebido. Obtempera 

a dedução perpetrada pela ré ao argumento de que há tese com 

repercussão geral prevendo a impossibilidade dos referidos descontos. 

Diante disso, postula pela concessão de tutela de urgência a fim de que o 

demandado se abstenha de promover o desconto previdenciário sobre o 

valor recebido a título de adicional noturno e insalubridade. Com inicial 

juntou documentos de fls. 13/78. 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. No caso em tela, verifica-se que o requerente pretende a 

imediata cessação de descontos sobre a verba recebida a título de 

adicional de insalubridade e noturno. Neste contexto, da análise do fólio 

processual, verifico que o pleito deduzido merece guarida, consoante a 

seguir elucidado. A tese firmada pelo Superior Tribunal Federal se amolda 

ao caso concreto, tendo o requerente comprovado documentalmente os 

descontos de contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional 

noturno. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial Supremo 

Tribunal Federal: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(Ministro Luís Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 

Santa Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE 

nº 56, divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – 

REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – 

DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 

DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 
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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). Com essas considerações e sem maiores 

digressões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a 

imediata 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 a ser oportunamente fixada. Designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2020, às 14h00min. Caso não haja 

acordo, a requerida têm o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentarem 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 05 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 03 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-03.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB - PR4680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000918-03.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de "reclamação com pedido de restituição de cotas 

pagas de consórcio" ajuizada por ANTONIO DOS SANTOS em face de 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA LTDA. O autor alega que 

celebrou um contrato de consocio com a requerida e que pagou o valor 

total de R$ 1.726,27, no entanto, precisou desistir do consorcio e com isso 

esperou até ser contemplado ou a finalização do grupo para ser restituído 

dos valores pagos. Contudo, em 07/10/2016, recebeu uma carta da 

requerida, informando que o valor a ser devolvido é de R$ 295,92 e o 

autor não concordou com o valor, pois alega que descontado a taxa da 

administração merece receber o valor de R$1.682,44. A parte reclamada 

aduz que não pode ser devolvido o valor total pago ao requerente, pois 

deve ser descontado a multa penal, a taxa de administração, o fundo de 

reserva e seguro de vida, sendo o valor devido ao autor de R$1.215,86 

apenas. Pois bem. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, uma vez que desnecessária a produção de outras provas, 

conforme preconiza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A 

pretensão do autor é parcialmente procedente, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, o contrato foi celebrado em 16/06/2009, após a 

vigência da Lei nº 11.795/08, de sorte que é por ela regido. Os contratos 

de consórcio formalizados sob a égide desse diploma legal, na 

desistência/exclusão do plano de consórcio, seja de bens móveis ou de 

bens imóveis, a restituição dos valores desembolsados não se dará de 

imediato, mas, sim no momento em que o consorciado é contemplado 

(artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08). A questão sobre o prazo para a 

devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente ou excluído foi 

apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos 

repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil), restando decidido 

que a restituição deve ser realizada até trinta dias da data prevista 

contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio - (REsp n° 

1.119.300/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 

27/08/2010). No que tange à cobrança de taxa de administração em 

percentual superior a 10%, a questão está pacificada pelo E. STJ, 

editando a súmula n° 538: "As administradoras de consórcio têm liberdade 

para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em 

percentual superior a dez por cento". O seguro prestamista não comporta 

restituição, porquanto visa a assegurar a quitação integral da cota 

consorcial para a hipótese de falecimento do segurado. Referido seguro 

não é pago para a administradora, mas sim para a seguradora. Sendo 

assim, não há possibilidade da requerida restituir um valor que não 

recebeu, tornando indevida essa devolução (TJMT, N.U 

0001059-19.2010.8.11.0025, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 

18/10/2019)). No que diz respeito à cláusula penal, que prevê a cobrança 

na forma de multa dos prejuízos causados ao grupo (artigo 11, XIV, e 

artigo 52,caput,do regulamento do contrato de consórcio), esta deve ser 

considerada nula, já que os prejuízos experimentados pelo grupo não 

devem ser presumidos, necessitando de prova efetiva de prejuízo. Dessa 

forma, como a ré não demonstrou o prejuízo suportado pelo grupo em 

decorrência da exclusão da parte autora, deve ser afastado o desconto a 

título de multa contratual (TJMT, N.U 1003382-48.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, 

Publicado no DJE 10/09/2019). Assim, deverá a requerida restituir ao autor 

os valores pagos, na forma e prazos previstos em contrato, permitida a 

retenção apenas dos valores referentes ao seguro contratado e à taxa de 

administração, calculada proporcionalmente ao período em que o autor 

permaneceu no consórcio, não sobre o valor integral da avença. É certo 

que a devolução para atender ao disposto no Código de Defesa do 

Consumidor terá que corrigir monetariamente os valores devolvidos, eis 

que a correção monetária representa mera recomposição do capital, sem 

configurar nenhuma espécie de acréscimo, nos termos da Súmula 35 do 

Superior Tribunal de Justiça. Por fim, os juros moratórios incidirão apenas 

se ultrapassado o prazo contratual previsto para restituição (último sorteio 

ou 30 dias após o encerramento do consórcio). Ante o exposto, OPINA-SE 

por JULGAR-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e, 

assim, EXTINTO o feito, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade das 

cláusulas previstas nos artigos 78 e 79 do contrato de consórcio, 

afastando a cláusula penal de 10% prevista na referida cláusula, permitida 

a retenção apenas dos valores referentes ao seguro contratado e à taxa 

de administração calculada proporcionalmente ao período em que o autor 

permaneceu no consórcio, mantidos os demais termos e forma de 

restituição de valores previstos no contrato. Os valores a serem 

restituídos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir de cada desembolso, até a data do efetivo pagamento (Súmula 35, 

do STJ), além da incidência de juros moratórios a partir do trigésimo 

primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos 

arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 03 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-87.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000172-87.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): NILCEIA SILVA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Amparo Social ao Idoso, ajuizada por Nilcéia Silva de Oliveira, em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Afirma a autora que possui 60 (sessenta) anos de 

idade e é portador de enfermidade incapacitante, não tendo condições de 

exercer qualquer atividade laborativa, motivo pelo qual requer a 

concessão do benefício de amparo previdenciário à pessoa idosa. Juntou 

documentos em Id. n.º 19892937. Em decisão de Id. n.º 20354358 foi 

recebida a inicial. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, afirmando que no caso em comento não se encontram 

preenchidos os requisitos para concessão do benefício pleiteado. 

Impugnação a contestação juntada aos autos. Na sequência, foi o 

processo saneado, sendo determinada a realização de perícia médica no 

requerente, além de determinada a realização de estudo social na 

residência do autor. Referidos laudos foram juntados em Id. n.º 25915199 

e 27846992, tendo as partes se manifestado nos autos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Pois bem, cuida-se de pedido de Amparo 

Social a Pessoa Portadora Idosa, visando o autor obter reconhecimento do 

direito ao benefício previdenciário, em virtude da avançada idade e da sua 

incapacidade para exercer atividade laboral. O benefício assistencial 

pretendido é previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e garante ao 

deficiente e ao idoso uma prestação mensal continuada no valor de 01 

(um) salário mínimo àqueles que comprovem não possuir meios de prover 

à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Para a 

concessão do benefício social de amparo ao idoso, são exigidos os 

seguintes requisitos: a) que a parte autora tenha 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais; b) que a parte autora não possua meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, sendo certo que, 

considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa deficiente a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo. No entanto, conforme amplamente divulgado no meio 

jurídico, o plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em decisão 

proferida na RCL 4374/PE, de 18 de abril de 2013, declarou a 

inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do §3º do art. 20 

da Lei 8.742/93 – LOAS, in verbis: “Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 

3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 

2011).” O STF entendeu que o critério consagrado pelo legislador restou 

superado ao longo do transcurso do tempo, estando, consequentemente, 

defasado para definir a situação de miserabilidade exigida pelo LOAS. 

Com efeito, se pode afirmar que o Supremo Tribunal Federal entendeu que 

o critério fixado pelo Legislador ao elaborar o art. 20, § 3º do LOAS era 

constitucional em sua origem, uma vez que refletia o cenário fático e 

jurídico existente à época. Entretanto, tal critério sofreu um processo de 

inconstitucionalização ao longo dos anos, eis que permaneceu imutável 

diante das radicas alterações ocorridas em nossa sociedade. É 

justamente por se mostrar distante do novo quadro fático e jurídico 

existente no país que o critério se torna inconstitucional, haja vista que 

não se apresenta mais apto a cumprir seu dever previsto 

constitucionalmente. Em suma, o STF entendeu que é possível sim a 

existência de um critério legislativo objetivo para aferição de 

miserabilidade. Entretanto, entendeu que o critério de ¼ não se revela mais 

apto a desempenhar tal missão. O mencionado dispositivo legal, ora 

declarado inconstitucional, previa como critério para a concessão do 

benefício a idosos ou deficientes físicos a renda familiar mensal per capita 

inferior a um ¼ (um quarto) do salário mínimo. Por sua vez, também foi 

declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 da Lei 

10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Há de se observar que, os programas 

sociais instituídos em favor de famílias em estado de miséria absoluta 

utilizam regras de aferição da hipossuficiência que podem ser estendidos 

à mesma hipótese prevista na Lei nº 8.742/93, em respeito ao princípio da 

isonomia, uma vez que as situações se encontram em igualdade de 

condições. Nesta senda, reportando-se ao caso específico dos autos, 

que envolve a verificação da situação econômica da parte requerente, 

fora determinada a realização de estudo social pela equipe interdisciplinar 

do juízo na residência da parte. Sendo assim, restou aferida a limitação 

física da autora, que fora acometido de debilidade na coluna, além das 

dificuldades financeiras enfrentadas, sendo que, a requerente reside 

sozinha, em uma casa alugada pelo valor de R$300,00 (trezentos reais), 

contando com ajuda dos filhos (Id. n.º 25918276). Constou do laudo 

médico que a autora é acometida de “Lombago com ciática – M 54.4” e 

“deslocamento discais M 51.2”, não sendo possível tratamento para 

reversão do casao, em razão da doença e suas debilidades, não 

consegue exercer qualquer atividade laboral. No tocante à miserabilidade, 

nota-se que o relatório social observou a composição e a renda mensal do 

grupo familiar, bem como as despesas mensais e a situação da residência 

doméstica, ao final concluindo que o caso em tela coaduna com os 

critérios estabelecidos para o acesso ao benefício previdenciário. Isto 

porque, a família é composta de apenas um adulto, sem qualquer fonte de 

renda, e recebe ajuda apenas dos filhos. À evidência, verifica-se que 

restou amplamente comprovado que a parte autora não possui meios de 

prover sua manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Ademais, 

suas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho são praticamente 

nulas, haja vista as limitações físicas e a avançada idade, de modo a 

merecer ser agraciado pelo benefício buscado, com efeitos retroativos à 

data do requerimento administrativo. Face às considerações aduzidas, 

verifica-se do acerco probatório amplamente realizado que, de fato, o 

autor preenche os requisitos para a concessão do benefício de amparo 

assistencial ao idoso. O benefício assistencial previsto no artigo 203, 

inciso V da Constituição Federal de 1988, objetiva garantir a subsistência 

e a dignidade da pessoa humana àquela que, em razão de avançada 

idade, não dispõe de condição própria, ou por meio de sua família, manter 

seu sustento. A Lei nº 8.742 /1993 exige dois requisitos para a concessão 

do benefício em questão, consistentes na comprovação da idade 

avançada ou da condição de pessoa com deficiência e, cumulativamente, 

no estado de miserabilidade familiar. A idade do autor (62 anos), por si só, 

já representa um quadro de incapacidade, sem condição de competir no 

mercado de trabalho, face as condições e contexto social que a pessoa 

esta inserida, aliado ao fato de ter um gasto mensal alto com tratamento de 

saúde, e depender da única fonte de renda oriunda do benefício aqui 

pleiteado. Posto isso, na esteira das informações colhidas do estudo 

socioeconômico, entendo que estão preenchidos todos os requisitos 

legais para a concessão do benefício de prestação continuada, previsto 

no art. 20 da Lei nº. 8.742/93. “Ex positis”, nos termos do art. 487, I, 

Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder o 

benefício de amparo social à autora NILCEIA SILVA DE OLIVEIRA, nos 
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termos do artigo 20 da Lei 8.742/93, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, com efeitos retroativos à data do indeferimento 

administrativo. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor 

do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem 

há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter 

alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 

DJU 27.10.97). No que tange às custas judiciais, cita o artigo 82, §2º do 

Código de Processo Civil que “A sentença condenará o vencido a pagar 

ao vencedor as despesas que antecipou” . Nesse sentido, verifica-se que 

a Autarquia Federal do INSS foi vencida neste processo, devendo, 

portanto pagar as custas processuais. Em respeito ao assunto, insta 

lembrar que a imunidade recíproca disposta no artigo 150, VI, “a” c/c art. 

150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz respeito somente à impostos, 

não se aplicando às taxas e, portanto, não se aplicando ás custas (que 

possui natureza jurídica de taxa). Logo, conforme pacificado na 

jurisprudência, o INSS somente é isento do pagamento das custas 

(inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a referida 

isenção em lei estadual específica. Nesse aspecto, merece uma peculiar 

observação quanto ao Estado de Mato Grosso que, a despeito de 

decisões aceitando a isenção quanto ao INSS, é necessário atentar e 

fazer uma distinção de que a isenção disposta na Lei Estadual 7.603, em 

seu artigo 3º, I, diz somente respeito à União, nada dispondo sobre suas 

autarquias e empresas públicas. Assim, sendo o INSS (autarquia federal) 

pessoa jurídica diversa da União, bem como, exigindo-se o artigo 150, §6º 

da CF/88 lei ordinária específica para tal isenção, a isenção disposta na lei 

estadual supracitada em nada se aplica ao INSS. Da mesma forma, o artigo 

460 da CNGC-Judicial deste Estado não merece aplicação, considerando 

que a CNGC não se equivale á lei ordinária tributária para fins tributários, 

nada podendo dispor sobre isenção tributária, conforme já citado pelo art. 

150, §6º da CF/88 c/c art. 176 do Código Tributário Nacional. Com efeito, 

CONDENO a parte requerida em CUSTAS e HONORÁRIOS advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data 

(proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 

do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não incidem sobre 

prestações vincendas). Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, 

encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo 

reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao 

INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume 

processual, em virtude da região não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim em 

uma análise superficial, considerando a de início do beneficio e a data de 

início do pagamento na data da sentença, o valor devido referente a este 

período não ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder 

à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC. Intime-se a parte autora e em seguida o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000509-76.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): IZABEL MARANGONI DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Ordinária 

para Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por IZABEL 

MARONGONI DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento de benefício previdenciário de auxílio-doença 

com conversão em aposentadoria por invalidez, sustentando, para tanto, o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão. Alega, em 

síntese, que protocolou junto à requerida processo administrativo com 

pedido de auxílio-doença, sendo o referido pedido deferido, perdurando 

até 23/10/2019, quando teve o pedido de prorrogação negado 

administrativamente. Desse modo, pugna pelo restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença e concessão da aposentadoria por invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos de Id. n.º 25744497, sendo a 

assistência judiciária gratuita deferida em decisão de Id. n.º 26720996, 

ocasião em que foi deferida a liminar e determinada a implantação do 

benefício. O Laudo Pericial foi juntado em Id. n.º 27847769. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, afirmando que a parte autora 

não cumpriu as exigências legais para deferimento do pedido da exordial. 

Por fim, com a manifestação da autora juntada em Id. n.º 28770518 foram 

os autos remetidos à conclusão. É o relatório. Fundamentação Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;(...)” 

Não havendo questões preliminares pendentes, bem como, não 

constatando irregularidades a serem sanadas, tampouco nulidades a 

serem declaradas, passa-se diretamente ao julgamento meritório. Antes de 

qualquer outra digressão jurídica, importa consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença quando for impedido de trabalhar 

por período superior a quinze dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença, enquanto que a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, 

conforme dispõe o art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: “A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Destarte, mister comprovar a condição de 

segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e 

demonstrada a impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade 

(aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que 

lhe garanta o sustento. Com efeito, primeiramente, no que concerne à 

condição de segurado, tem-se que os documentos juntados pela autora, 

somado ao extrato juntado pela requerida em Id. n.º 28015314, são hábeis 

em demonstrar a qualidade de segurada da requerente, não havendo 

qualquer contestação da requerida neste ponto, pelo fato de ter sido 

reconhecido pela requerida tal qualidade quando da concessão do 

auxílio-doença por certo lapso temporal, sendo cessado apenas em razão 

de supostamente não restar constatado a incapacidade para o laboro ou 

atividade habitual. Logo, a prova documental apresentada confirma de 

forma inequívoca que a parte autora é segurada da previdência social. Da 

mesma forma, observa-se que a requerente ficou impossibilitado de 

desempenhar suas funções, tendo em vista que o laudo pericial acostado 

às fls. 61/62 comprova que a autora é acometida por “Leucemia Mielóide 

Crônica”, isto de forma “total e permanente”, sem possibilidade de cura. A 

incapacidade da requerente lhe torna insuscetível de reabilitação para o 

exercício da sua atividade laboral, sendo que, a idade avançada (48 anos) 

e o grau de instrução da parte indicam que não haverá adequação em 

outra profissão. Assim, verificado que a autora resta incapacitada para o 
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trabalho que exercia, comprovado por laudo pericial a debilidade que 

acomete a autora, esta tem direito ao benefício pleiteado. No que se refere 

a carência, tem-se que “a carência para a concessão de aposentadoria 

por invalidez é de 12 contribuições mensais, sendo, contudo, dispensada, 

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, doença 

profissional ou do trabalho e de doenças e afecções especificadas em 

lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, a cada 

três anos”. (KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 

Bahia: Juspodium, 2010. p. 374). Sendo assim, verifica-se que a 

requerente cumpre com o estabelecido em lei, pois se extrai dos 

documentos dos autos que este possui mais de doze contribuições 

mensais à previdência social. A invalidez da requerente não comporta 

discussão, estando presentes as condições para a obtenção do benefício 

pretendido. Há nos autos documentos que comprovam a existência da 

incapacidade para o trabalho exercido pela autora, não podendo lhe exigir 

adaptação profissional em outro setor de atividade humana. Impõe-se, 

dessa forma, assegurar à requerente o direito à concessão do benefício 

pretendido, qual seja a aposentadoria por invalidez. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS a conceder o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA à 

autora IZABEL MARANGONI DOS SANTOS, desde o 

indeferimento/cessação administrativa, bem como, para determinar a 

conversão do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde 

a data de realização da perícia médica nestes autos, e data de início de 

pagamento na data desta sentença, via de consequência, declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código 

de Processo Civil. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a 

teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em 

vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONFIRMO a decisão interlocutória que 

deferiu à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, via de consequência, 

DETERMINO a implementação do beneficio IMEDIATAMENTE, após sua 

comunicação por ofício, em razão da notícia de descumprimento juntado 

pela autora, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais 

que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 

DJU 27.10.97). No que tange às custas judiciais, cita o artigo 82, §2º do 

Código de Processo Civil que “A sentença condenará o vencido a pagar 

ao vencedor as despesas que antecipou” . Nesse sentido, verifica-se que 

a Autarquia Federal do INSS foi vencida neste processo, devendo, 

portanto pagar as custas processuais. Em respeito ao assunto, insta 

lembrar que a imunidade recíproca disposta no artigo 150, VI, “a” c/c art. 

150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz respeito somente à impostos, 

não se aplicando às taxas e, portanto, não se aplicando ás custas (que 

possui natureza jurídica de taxa). Logo, conforme pacificado na 

jurisprudência, o INSS somente é isento do pagamento das custas 

(inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a referida 

isenção em lei estadual específica. Nesse aspecto, merece uma peculiar 

observação quanto ao Estado de Mato Grosso que, a despeito de 

decisões aceitando a isenção quanto ao INSS, é necessário atentar e 

fazer uma distinção de que a isenção disposta na Lei Estadual 7.603, em 

seu artigo 3º, I, diz somente respeito à União, nada dispondo sobre suas 

autarquias e empresas públicas. Assim, sendo o INSS (autarquia federal) 

pessoa jurídica diversa da União, bem como, exigindo-se o artigo 150, §6º 

da CF/88 lei ordinária específica para tal isenção, a isenção disposta na lei 

estadual supracitada em nada se aplica ao INSS. Da mesma forma, o artigo 

460 da CNGC-Judicial deste Estado não merece aplicação, considerando 

que a CNGC não se equivale á lei ordinária tributária para fins tributários, 

nada podendo dispor sobre isenção tributária, conforme já citado pelo art. 

150, §6º da CF/88 c/c art. 176 do Código Tributário Nacional. Com efeito, 

CONDENO a parte requerida em CUSTAS e HONORÁRIOS advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data 

(proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 

do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não incidem sobre 

prestações vincendas). Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, 

encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo 

reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao 

INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume 

processual, em virtude da região não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim em 

uma análise superficial, considerando a de início do beneficio e a data de 

início do pagamento na data da sentença, o valor devido referente a este 

período não ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder 

à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC. Intime-se a parte autora e em seguida o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-26.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

S. I. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

 

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 CERTIDÃO 

PROCESSO n. 1000135-26.2020.8.11.0094 Valor da causa: R$ 207.317,45 

ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: S. I. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP Endereço: DOS 

CAJUEIROS, 2085, SALA 02, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-162 POLO PASSIVO: Nome: FELIX DE SOUZA LIMA Endereço: Rua 

Curitiba, 1622, Setor industrial, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Certifico em 

atenção ao determinado na decisão (ID. 29779414), que segundo 

orientações do DCA, o comprovante de pagamento das custas, deve ser 

emitido nestes autos n° 1000135-26.2020.811.0094, vinculado ao PJE, 

devendo a parte requerente, solicitar a restituição dos valores pagos na 

guia física, junto a diretoria do foro.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-10.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FACCHINI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CAIS OAB - SP97584-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO OAB - SP218164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA COSTA NEVES (REQUERIDO)

 

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 CERTIDÃO 

PROCESSO n. 1000149-10.2020.8.11.0094 Valor da causa: R$ 7.296,23 

ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: FACCHINI S/A Endereço: JULIA GAIOLLI, 618, AGUA CHATA, 

GUARULHOS - SP - CEP: 07251-500 POLO PASSIVO: Nome: LUCIANA DA 

COSTA NEVES Endereço: Rua Vilas Boas, 59, CENTRO, TABAPORÃ - MT 

- CEP: 78563-000 Certifico em atenção ao determinado na decisão (ID. 

29780929), que segundo orientações do DCA, o comprovante de 

pagamento das custas, deve ser emitido nestes autos n° 
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1000149-10.2020.811.0094, vinculado ao PJE, devendo a parte solicitar a 

restituição dos valores pagos na guia física, junto a diretoria do foro. 

TABAPORÃ, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000405-42.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA SILVA DE SOUSA OAB - PE14712 (ADVOGADO(A))

VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE27070 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARINA STROSCHEIN GAIST (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000405-42.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: REU: 

JULIANA CARINA STROSCHEIN GAIST Vistos, etc. Defiro o pedido da 

parte autora no ID nº 24158484. Dessa forma, proceda-se com a busca 

pelo sistema BACENJUD a fim de se localizar o endereço do requerido. 

Havendo êxito na obtenção do endereço, cite-se por mandado 

expedindo-se o necessário. Caso sejam infrutíferas as diligências, 

intime-se o autor para requerer o que for de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. Tudo cumprido, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000262-19.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR TRIQUEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000262-19.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: ITAMAR TRIQUEZ 

Vistos, etc. Inicialmente, a fim de viabilizar o cumprimento da missiva, 

certifique a Diretoria do Foro desta Comarca quanto a existência de perito 

apto a realizar o exame grafotécnico, cadastrado no banco de dados de 

peritos deste Juízo. Com a certidão, volvam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-32.2019.8.11.0108

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 GILBERTO DIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000147-32.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: PAULO GILBERTO DIEL 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para apresentar matrícula 

atualizada do imóvel o qual pretende arrestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, concluso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001979-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ADELINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH Processo: 1001979-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSEFA 

ADELINO DO NASCIMENTO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Despacho Vistos, etc. Designo audiência e 

instrução e julgamento para o dia 01/07/2020, às 15h30min. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-36.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TAPURAH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000343-36.2018.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR(A): MUNICIPIO DE TAPURAH REQUERIDO: REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista a distribuição por 

dependência aos autos 1000336-44.2018.8.11.0108, proceda a Secretaria 

com a vinculação dos autos. Após, tornem conclusos para decisão. 

Intime-se. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001255-96.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO CEZAR DALLAPRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DÉBORA CLAUS (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 
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necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento das custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000953-67.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA PETRY JUCHEN (REQUERIDO)

ILARIO JUCHEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000953-67.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: ILARIO 

JUCHEN, ANITA PETRY JUCHEN Vistos etc. Intime-se o requerente para 

firmar o termo de acordo no prazo de 15 (quinze) dias, pois o documento 

de ID 27688166 consta apenas a assinatura dos demandados, e não há 

menção quanto a do autor, seja de forma física ou eletrônica. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001409-17.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001409-17.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: LUCIMAR PEREIRA DE ARRUDA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Verifico que o valor atribuído à causa encontra-se em 

dissonância do proveito econômico pretendido pelo requerente, conforme 

dispõe o § 2º do art. 292, do Código de Processo Civil. Desta forma, 

intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, 

retificando o valor da causa. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001391-93.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SETEMBRINO CENCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001391-93.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: JOSE SETEMBRINO CENCI REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Verifico 

que o valor atribuído à causa encontra-se em dissonância do proveito 

econômico pretendido pelo requerente, conforme dispõe o § 2º do art. 

292, do Código de Processo Civil. Desta forma, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, retificando o valor da causa. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000223-22.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

IGOR SILVA VENDRAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRANE THAISSA MEDEIROS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000223-22.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: IGOR SILVA VENDRAMINI, JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA 

VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES - RONDONÓPOLIS MT REQUERIDO: 

LORRANE THAISSA MEDEIROS DIAS Vistos, etc. Preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade, servindo cópia, como mandado. Após o cabal cumprimento do 

ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000253-57.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA BARBOSA DA FONSECA OAB - ES23848 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000253-57.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: CASA DO ADUBO S.A REQUERIDO: JOAO LUIS DO 

NASCIMENTO Vistos, etc. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo cópia, como 

mandado. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000265-71.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE APOIO PSIQUIATRICO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE FARIA MOTA PIRES OAB - SP200555 (ADVOGADO(A))

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

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000265-71.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: SISTEMA DE APOIO PSIQUIATRICO LTDA REQUERIDO: 

JACKSON OLIVEIRA DE CARVALHO Vistos, etc. Preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade, servindo cópia, como mandado. Após o cabal cumprimento do 

ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000281-25.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

ENEDIR GASPARINI MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBARI FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000281-25.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: LUCIANO MOREIRA DE SOUSA, ENEDIR GASPARINI 

MOREIRA DE SOUSA, CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA REQUERIDO: 

ALBARI FONSECA Vistos, etc. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do 

CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo cópia, 

como mandado. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se 

ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000289-02.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA ROCHA GOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DOCKHORN MACHADO OAB - PR28885 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000289-02.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: EDSON DA ROCHA GOBBI REQUERIDO: PAULO SINSKI 

Vistos, etc. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000267-41.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR KERBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000267-41.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUERIDO: VALDIR 

KERBER Vistos, etc. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo cópia, como 

mandado. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000208-53.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBARI FONSECA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000208-53.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: ESTADO DO PARANA REQUERIDO: ALBARI FONSECA 

TRANSPORTES - ME Vistos, etc. Preenchidos os requisitos do artigo 260 

do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo 

cópia, como mandado. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001154-59.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DAMIAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001154-59.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

VANDERLEI DAMIAO DOS SANTOS REU: MUNDIAL COMERCIO DE 

VEICULOS EIRELI - ME Vistos, etc. Processe-se em segredo de Justiça, 

nos termos do inciso II, do art. 189, do Código de Processo Civil. Verifico 

que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. No que concerne ao pedido de 

tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de 

urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, na 

voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: 

"Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - 

que é aguela 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". Quanto ao segundo requisito, escrevem que 

"é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). Portanto, prova que deve ser 

suficiente a permitir um juízo de convencimento da veracidade das 

alegações que fundamentam o pedido a ensejar o provimento requerido. A 

propósito, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e 

Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, 

Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e 

Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 

(Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. 

Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é 

abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os 

efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em homenagem ao 

princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, conforme célebre 

imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que o processo 
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demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as partes, e 

não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela antecipada, 

denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela provisória 

confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A decisão que 

concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e dá eficácia 

imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). Por ser 

provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a confirme, 

revogue ou modifique”. Partindo dessas premissas, constata-se que por 

meio de contrato de compra e venda pactuado entre as partes ficou 

acordado que a vendedora, ora requerida, seria responsável pelos 

débitos oriundos de multas com infrações anteriores à entrega do veículo, 

além do IPVA, licenciamento e seguro DPVAT de 2019, razão pela qual 

pleiteia a concessão de tutela para que a parte requerida seja compelida a 

apresentar o licenciamento do veículo, a fim de que possa circular com o 

automóvel, ou o fornecimento de um veículo reserva com as mesmas 

características do adquirido. No caso dos autos, não vislumbro 

preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Com 

efeito, estabelece o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que os 

fornecedores de produtos de consumo, sejam duráveis ou não duráveis, 

são solidariamente responsáveis pelos vícios que estes venham a 

apresentar, sendo facultado ao consumidor optar pela substituição do 

produto viciado por outro de mesma espécie, pela restituição da quantia 

paga ou pelo abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja 

sanado no prazo de 30 dias. No entanto, vê-se que o intento do autor em 

rescindir o contrato outrora entabulado não está lastreado em vício no 

produto, de modo a justificar o fornecimento do outro automóvel enquanto 

perdurar a demanda ou até seu reparo. Ademais, se ao final da lide a 

pretensão do autor é rescindir o contrato, a posse/utilização do veículo 

sem risco de apreensão não se mostra imprescindível ao requerente, uma 

vez que com a rescisão do contrato, ter-se-ia que devolver o carro à 

revendedora, de modo que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pretendida. 

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. Designo audiência de conciliação ou de mediação para o 

dia --12 de março de 2020, às 14h30. Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu 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 do réu 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 pelo autor (CPC art. 344). Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001149-37.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BRESSAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1001149-37.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR(A): MARIA MADALENA BRESSAM REQUERIDO: 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Analisando 

os autos observa-se que existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória. O perigo na demora resta 

demonstrado em razão da idade avançada da requerente, bem como em 

razão da grave patologia que a acomete. Há nos autos laudos médicos em 

detalhada evolução histórica que demonstram que desde 2011 a 

requerente é acometida por tumor intracraniano. A probabilidade do direito 

invocado, por sua vez, reside na ausência de carência para concessão 

do benefício nos casos de câncer. Ademais, face a fungibilidade das 

ações previdenciárias e à vista da condição socioeconômica declarada 

pela requerente nada obstaria lhe fosse deferido, em qualquer fase do 

processo, tutela distinta da pretendida. Com efeito, verifico preenchidos os 

requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). 

Assim sendo, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para o fim de de 

determinar ao INSS que conceda o benefício de auxílio-doença ao autor, 

no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Oficie-se para fins de implantação do benefício, 

o qual poderá ser revogado caso não mais subsistam os requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, sem prejuízo das 

penas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Por 

outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, 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. Com a 

chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. 

Após, concluso. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1001309-62.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VAQUENO SOUZA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR DOS SANTOS PRATES OAB - 016.131.121-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DOS SANTOS PRATES SUTILE (REU)

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PRATES (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001309-62.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

VAQUENO SOUZA PRATES REPRESENTANTE: JUNIOR DOS SANTOS 

PRATES REU: DAIANE DOS SANTOS PRATES SUTILE, ANDRE LUIZ DOS 

SANTOS PRATES Vistos, etc. Processe-se em segredo de Justiça, nos 

termos do inciso II, do art. 189, do Código de Processo Civil. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Em 

relação ao pedido de fixação de alimentos provisórios, tenho que deve ser 

deferido uma vez que comprovada a relação de parentesco entre 

requerente e requeridos. Também porque há autorizativo legal consoante 

estabelecem os arts. 229 da Constituição Federal e art. 1.696 do Código 

Civil, sem prejuízo das disposições da legislação especial (Lei nº 

5.478/68), o que denota a existência da probabilidade do direito invocado 

pelo autor. Entretanto, pondero que não consta dos autos qualquer 

comprovante de renda dos requeridos. Destarte, atento ao binômio 

“necessidade e possibilidade”, fixo os alimentos provisórios no importe de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, totalizando o quantum de 

R$ 311,70 (trezentos e onze reais e setenta centavos), os quais deverão 

ser depositados pelos requeridos até o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta em conta informada pela parte autora, bem como 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias que se fizerem necessárias. 

Designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 22020, às 

14h30. Intime-se o requerido para comparecer ao ato designado, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 
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disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC). Consigne-se que as partes 

deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 695, § 4º, CPC). Não havendo 

interesse na conciliação, o requerido deverá informar no prazo do § 5º, do 

artigo 334, do Código de Processo Civil. Caso inexitosa a conciliação, 

deverá o requerido apresentar sua resposta, nos termos do artigo 335, 

inciso I, do Código de Ritos, voltando-se os autos conclusos para 

designação de audiência de Instrução e Julgamento. Cite-se e intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Intime-se, Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001077-50.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE BARBIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ & COUTINHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

JOEL LUIZ ANTUNES DE CHAVES (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001077-50.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

WILSON JOSE BARBIERI REU: JOEL LUIZ ANTUNES DE CHAVES, QUEIROZ 

& COUTINHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS Vistos, etc. Recebo a inicial, 

porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias ao autor para 

depositar judicialmente da importância objeto do litígio, juntando 

comprovante nos autos (art. 542 do CPC). Após, cite-se o (a) requerido(a) 

para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 

(quinze) dias para levantar o depósito efetuado pelo(a) requerente ou 

oferecer resposta. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-90.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATON CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1001042-90.2019.8.11.0108. REQUERENTE: DIONATON CORREA 

REQUERIDO: RODOVIVA TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. À vista do 

pedido das partes (de suspensão do feito e de redesignação da 

audiência), considerando que a solenidade restará fatalmente prejudicada, 

por ora, cancele-se a audiência designada retirando-a de pauta. Após, 

tornem conclusos para decisão quanto ao pedido de suspensão do feito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, na data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-66.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para a intimação do Reclamante Filipe Augusto da 

Silva Nascimento, por intermédio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos com relação a vinculação de 

valores com ID nº 29802405.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-03.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL GONCALVES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

8010046-03.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: LOURIVAL GONCALVES MACHADO Vistos, etc. Tendo 

em vista o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, 

defiro o pedido de bloqueio de ativos pelos sistemas BACENJUD, requerido 

no id. 18536517. Assim, proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do 

crédito exequendo (R$ 4.747,35 [quatro mil setecentos e quarenta e sete 

reais e trinta e cinco centavos] id. 18536691), via BACENJUD. Se a 

diligência de constrição de valores on-line for positiva, converta-se em 

penhora os valores eventualmente bloqueados, transferindo-se para a 

conta judicial. Efetuada a penhora, intime-se a parte executada para que, 

caso queira, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ressalvando que análise da impugnação ficará condicionada à penhora de 

bens ou garantia do juízo, nos termos do art. 53, § 1º da Lei n. 9.099/95. 

Transcorrido o prazo sem manifestação ou havendo anuência da parte 

executada, proceda-se à transferência do valor bloqueado, ficando desde 

já autorizada a imediata expedição do alvará, independentemente de nova 

decisão. Após, intime-se a parte exequente para retirada do alvará na 

Secretaria do Juizado, no prazo de cinco dias, bem como, no mesmo 

prazo, informar sobre a quitação da dívida, sob pena de seu silêncio 

importar em arquivamento do feito em razão do pagamento integral da 

dívida pelo devedor. Não efetuado bloqueio de bens pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o exequente outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento/extinção do feito. Não havendo indicação ou ficando inerte o 

credor, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-03.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL MARQUES CITADELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBIERO (REQUERIDO)

CLAITON LUIZ BARBIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Processo: 8010197-03.2016.8.11.0108. 

REQUERENTE: RAFAEL MARQUES CITADELLA, LUIS CARLOS MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: CLAITON LUIZ BARBIERO, DANIEL BARBIERO 

Sentença Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38, da Lei 9.099/95). Em 
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relação à competência territorial das ações que tramitam no Juizado 

Especial Cível, prescreve o artigo 4º, da Lei n.º 9.099/95: "Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo." O Código Civil, por sua vez, em seu art. 327, determina que 

via de regra o pagamento efetuar-se-á no domicilio do devedor, salvo se 

as partes convencionarem diversamente. Segundo previsão do Código de 

Processo Civil, trata-se de competência territorial, sendo espécie de 

competência relativa. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC, 

é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a 

ação em que se lhe exigir o cumprimento. DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO 

NEVES ensina que: "As razões que levaram o doutrinador à criação de tal 

regra giram em torno da presumida facilidade de a atividade probatória ser 

desenvolvida no local do cumprimento da obrigação, além de ser nesse 

local que invariavelmente se refletem os efeitos econômicos da solução da 

demanda. Não obstante, continua a ser norma de competência relativa, o 

que significa dizer que pode ser modificada por lei ou por vontade das 

partes. O autor, por exemplo, poderá optar pelo domicílio do réu, aplicando 

ao caso concreto a regra de foro comum prevista no art. 46 do Novo 

CPC." (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 

Editora Juspodivm, 2ª Edição, 2017, p. 94). In casu, os requerentes 

residem nesta urbe e os requeridos na cidade de Ipiranga do Norte/MT, 

não sendo, portanto, observadas as regras referentes à competência 

para ajuizamento da presente demanda. Demais disso, pretendem, além de 

condenação do requerido em indenizar, a declaração de inexistência de 

relação jurídica obrigacional, bem como efetuam cobrança de valores, o 

que atrai a incidência das disposições do artigo 4º, inciso I e II, acima 

transcritos. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. 

Ação que visa a transferência da propriedade do veículo vendido para o 

agravante, bem como seja o autor indenizado pelo pagamento de taxas e 

impostos que adimpliu por não ter o réu cumprido sua obrigação. 

Inexistência de relação de consumo. Aplicação das regras de 

competência do Código de Processo Civil, mantido o processo na Vara da 

Fazenda Pública em que tramita. Decisão mantida. RECURSO NÃO 

PROVIDO." (TJSP; Agravo de Instrumento 2085540-21.2019.8.26.0000; 

Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; 

Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

18/06/2019; Data de Registro: 21/06/2019) – grifos meus. Em sede de 

Juizado Especial, reconhecida a incompetência, seja relativa ou absoluta, 

os autos são extintos e não remetidos para o juízo competente. Portanto, 

sem análise do mérito, JULGO EXTINTA a presente ação que RAFAEL 

MARQUES CITADELLA e LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA movem em 

face DANIEL BARBIERO e CLAITON LUIZ BARBIERO, nos termos do art. 

51, inc. III da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquivem-se os autos. Isento 

dos ônus da sucumbência por previsão legal. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-06.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CLECY BELATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 22/08/2019 

às 14h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-84.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 25/07/2019 

às 14h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-35.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO(A))

 

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 redesignar a Audiência de Conciliação para o dia 30 de maio de 2019, 

às 15h30min, tendo em vista PORTARIA N. 1455/2018-PRES-DGTJ que em 

seu artigo 1º suspende o expediente no dia 18 (quinta-feira) - Paixão de 

Cristo, intimando as partes através do presente expediente. Informo ainda 

que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC e do 

réu ensejará a revelia.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010057-43.2013.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY CRESPAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010057-43.2013.8.11.0085 EXEQUENTE: JOSE EVERALDO DE 

SOUZA MACEDO EXECUTADO: ARLEY CRESPAN Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de ID nº 5683738 e em princípio ao contraditório e 

ampla defesa, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me 
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conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Terra Nova do 

Norte-MT, 28 de março de 2017 Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010057-43.2013.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY CRESPAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010057-43.2013.8.11.0085 EXEQUENTE: JOSE EVERALDO DE 

SOUZA MACEDO EXECUTADO: ARLEY CRESPAN Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de ID nº 5683738 e em princípio ao contraditório e 

ampla defesa, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Terra Nova do 

Norte-MT, 28 de março de 2017 Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000788-89.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS JOSE LONGO (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 05/12/2019 

às 14h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Decisão

Autos nº. 302-58.2018.811.0085 (Código 63474)

Vistos. Trata-se de SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA apresentada por ALINE 

KATIUSCIA DA SILVA FIDELEX (Registradora Pública da Comarca de Terra 

Nova do Norte), alegando haver condição resolutiva constante do título 

definitivo do imóvel rural denominado "Sítio da Pedra" - sob matrícula n. 44, 

bem como a destinação da área em comento que encontra-se em conflito 

com os interesses postos na Ação Civil Pública n. 739-12.2012.811.0085 – 

Código 50817, a qual a parte interessada objetiva o reconhecimento 

extrajudicial de usucapião da aludida área na Serventia desta Comarca.

A parte interessada fora devidamente notificada, conforme preconiza o 

artigo 198, inciso III, da Lei n. 6.015/73, conforme observa-se à fl. 05-v.

Aportou-se os documentos de fls. 06/313.

Devidamente instado, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo 

reconhecimento da dúvida suscitada pela Tabeliã, conforme cota aportada 

às fls. 315/316-v.

Este Juízo solicitou informações ao INCRA acerca do imóvel narrado nos 

autos (fl. 317).

Nota informativa n. 1704 aportado através do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária informando a inexistência de solicitação de 

liberação de cláusulas, comprovantes de quitação das obrigações e/ou 

anuência de transferência ou qualquer decisão de mérito (fl. 320).

 Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

PASSO A DECIDIR.

Analisando a justificativa apresentada pela registradora, bem como os 

documentos contidos na mesma, entendo que a recusa para o registro do 

reconhecimento extrajudicial da usucapião do imóvel rural denominado 

"Sítio da Pedra" - sob matrícula n. 44 é pertinente. Explica-se.

Inicialmente, verifica-se que o requisito mínimo temporal de 10 (dez) anos 

para transferência do imóvel objeto dos títulos de assentamentos oriundos 

de reforma agrária, impedindo que escrituras sejam lavradas e que sejam 

registradas dentro do prazo de inegociabilidade, contudo, transcorrido o 

referido lapso temporal (resguardada a exceção de não o integrar à área 

rural superior a 04 módulos fiscais), os imóveis poderão ser transferidos a 

terceiros, sem prejuízos de continuidade das condições resolutivas, que 

poderão ser alvo de cancelamento posterior, a depender da autorização 

do órgão federal competente – INCRA – Art. 1.874 da CNGC do Foro 

Extrajudicial do Estado de Mato Grosso.

A cláusula resolutiva encontra-se presente nos artigos 474 e seguintes do 

Código Civil e pode ser entendida como uma condição, que quando 

estabelecida nos negócios jurídicos, possibilita que esse seja desfeito, 

caso as condições previstas ou o preço acordado não sejam 

integralmente satisfeitos.

Transcrevo o que preconiza o Código Civil acerca do assunto:

"Art. 474 – A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita 

depende de interpelação judicial.

Art. 474 – A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos."

Neste viés, a falta de adimplemento das obrigações gera para o credor o 

direito de escolha entre cobrar o valor devido ou resolver o contrato, 

ficando a seu critério, a escolha do que melhor convém. Assim, uma vez 

estipulada, a cláusula resolutiva acarreta nos casos semelhantes ao ora 

analisado, a possibilidade de resolução contratual, por descumprimento da 

avença, e, via de consequência, a restituição do imóvel rural ao órgão 

responsável (INCRA).

Ao compulsar os autos, através da nota informativa de n. 1704 fornecido 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (fl. 320), 

verifica-se a inexistência de liberação de cláusulas, comprovantes de 

quitação das obrigações, anuência de transferência que não a própria 

titulação, ao passo que o título sob n. 4(13)82(TN-II)0706 ainda 

encontra-se regido pelas Cláusulas e Condições Resolutivas.

Apenas para situar a compra e venda sob condição resolutiva significa 

que o negócio vigora desde o início, podendo ser registrada a transmissão 

da propriedade, bem como o imóvel pode ser vendido para terceiros, 

contudo, se o evento ocorrer, os registros das alienações serão 

cancelados, restaurando-se a situação anterior, que em casos de 

aquisição os lotes originalmente junto ao INCRA, consistirá em restituição 

do imóvel rural ao órgão.

Sendo assim, com respaldo na nota informativa de n. 1704 (fl. 320) e, 

diante da peculiar característica do imóvel em comento – bem público, 

constata-se que a área é insusceptível de usucapião, conforme 

estabelece o artigo 183, §3º e artigo 191, parágrafo único, ambos da 

Constituição Federal, ou de transferência para o patrimônio privado sem 

observância dos requisitos legais e contratuais.

No que concerne à Ação Civil Pública n. 739-12.2012.811.0085 – Código 

50817 verifica-se na recente decisão proferida pela Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo que à unanimidade negou provimento ao recurso 

interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença 

proferida no Juízo de piso, ou seja, declarando a nulidade de todos os 

títulos de propriedade concedidos pelo INTERMAT na área das quatro 

reservas com base na Lei Estadual n. 8.680/2007; declarando nula toda e 

qualquer licença ambiental única - LAU e o cadastro ambiental rural – CAR 

concedidos pelo órgão ambiental estadual com base na Lei n. 8.680/2007; 

determinando o cancelamento das alterações/supressões realizadas 

envolvendo as reservas legais nos imóveis compreendidos nas áreas 

constantes da Lei n. 8.680/2007 (Unidades de Conservação) e, ainda, 

determinando que os Cartórios de Registro de Imóveis se abstenham de 

procederem quaisquer atos registrais com base no mencionado texto 

legislativo. Saliento que o acórdão proferido por aquela colenda turma 

julgadora fora transitada em julgado em 09/09/2019.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a suscitação de dúvida, para 

DECLARAR a impossibilidade de se efetuar o registro do reconhecimento 

extrajudicial da usucapião do imóvel rural denominado "Sítio da Pedra" - 

sob matrícula n. 44, em favor dos interessados Floravante Silvino de 

Camargo e Tervina de Lima Camargo.

Custas pelo suscitante, tendo em vista o disposto no artigo 207 da Lei de 

Registros Públicos.

P.R.I.C.
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Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000260-21.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO KONZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (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 TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000260-21.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: MARCELO KONZEN REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Perfilhando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que não há aportado aos autos o comprovante de 

endereço da parte autora. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição 

inicial nos termos do art. 321 do CPC. Após, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-93.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JESUS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ANTONIO MOURA (EXECUTADO)

ANTONIO SEBASTIAO MOURA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do ID 29782123, 29782133 (certidão do oficial de 

justiça) para manifestação em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000925-71.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

KAETANO GREGORIO MANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual 

vigente, passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) 

seu/sua Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para 

comparecer na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes 

autos. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à 

audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 

334, § 8° do CPC, conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 06/04/2020 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000893-66.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 21,00. O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o 

envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-58.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCA GOMES (EXECUTADO)

PATTREOTINO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000027-58.2019.8.11.0085 Vistos. Citem-se os executados 

para que satisfaçam a obrigação de fazer consignada no título 

extrajudicial, no prazo de 30 dias, se outro não estiver determinado no 

título, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

conforme o prazo estabelecido para o cumprimento de cada uma das 

obrigações, devida desde o primeiro dia do inadimplemento. Não satisfeita 

a obrigação, intime-se o exequente para que, em 5 (cinco) dias, requeira a 

satisfação da obrigação à custa do executado ou a conversão em perdas 

em danos, cujo valor será apurado em liquidação, convertendo-se, a partir 

de então, execução para quantia certa, nos termos do artigo 816 do CPC 

ou requerer a execução na forma dos artigos 817 ou 820 do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Terra 

Nova do Norte, 01 de março de 2019. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000103-82.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON ADRIANO LANG (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo legal manifestar-se acerca do ID juntado pelo 

autor, coforme abaixo. 29769983 - Manifestação Juntado por GERSON 

LUIS WERNER - POLO ATIVO - ADVOGADO em 02/03/2020 16:43:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-44.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO LEMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000252-44.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: GERCINO LEMES PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 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 
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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 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 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

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

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000674-53.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão de Tempestividade CERTIFICO e dou fé, que a 

CONTESTAÇÃO, apresentada pelo PROMOVIDO sob o ID 26451841, bem 

como, a IMPUGNAÇÃO juntada pelo PROMOVENTE sob o ID 26901276 

foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE. CERTIFICO ainda, que neste ato, 

passo a intimar as partes PROMOVENTE e PROMOVIDA, para que, no 

prazo no 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentalmente, a sua relevância TERRA NOVA 

DO NORTE, 3 de março de 2020 SILVANA LAZAROTO Técnica 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - 

MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000674-53.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão de Tempestividade CERTIFICO e dou fé, que a 

CONTESTAÇÃO, apresentada pelo PROMOVIDO sob o ID 26451841, bem 

como, a IMPUGNAÇÃO juntada pelo PROMOVENTE sob o ID 26901276 

foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE. CERTIFICO ainda, que neste ato, 

passo a intimar as partes PROMOVENTE e PROMOVIDA, para que, no 

prazo no 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentalmente, a sua relevância TERRA NOVA 

DO NORTE, 3 de março de 2020 SILVANA LAZAROTO Técnica 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - 

MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-11.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALQUIMAR EUGENIO DE CAMARGO (REU)

ADRES EUGENIO DE CAMARGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) autor acerca do pagamento da primeira parcela das 

custas processuais. TERRA NOVA DO NORTE, 3 de março de 2020. 

CRISTIANE ROHENKOHL ROSCETE Técnica(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61586 Nr: 778-33.2017.811.0085

 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: NEUSA BEATRIZ BUFFON CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, do recurso de apelação apresentado tempestivamente, para 

querendo apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51166 Nr: 1110-73.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR APARECIDO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60088 Nr: 1418-70.2016.811.0085

 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: EDSON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, do recurso de apelação apresentado tempestivamente, para 

querendo apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61782 Nr: 877-03.2017.811.0085

 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: CRISTIANE LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, do recurso de apelação apresentado tempestivamente, para 

querendo apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60968 Nr: 413-76.2017.811.0085

 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: IZAURA TERESINHA RODRIGUES DA SILVA GROFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50283 Nr: 178-85.2012.811.0085

 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: CREUSA ROSA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54245 Nr: 1058-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACI RHEINHEMER VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57439 Nr: 121-28.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FELISBINO VEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-30.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

RETRO para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-76.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

RETRO para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000038-24.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE BARROS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

RETRO para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-17.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENI LIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

RETRO para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-14.2013.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral, conforme despacho ID 18066339.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-59.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA GERLACH CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA 

NOVA DO NORTE AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA 

DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 Processo nº : 

1000068-59.2018.8.11.0085 Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Polo Ativo: DALILA GERLACH CARDOSO Polo 

Passivo: OI S/A CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à R. Decisão 

constante no Id. 25570625, que nos autos protocolados sob o nº 

1000068-59.2018.8.11.0085, em trâmite neste Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, tendo como Parte Autora 

DALILA GERLACH CARDOSO, inscrito(a) no CPF nº 616.866.701-68, e 

como Parte Requerida OI S/A, inscrito(a) no CNPJ nº 76.535.764/0329-32, 

por ocasião da instrução do feito, o(a) Dr.(ª) RODRIGO GUIMARAES 

COLUCCI, OAB/MT 21.671, foi nomeado(a) defensor(a) dativo para 

defender os interesses da Parte DALILA GERLACH CARDOSO. Certifico, 

ainda, que o(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito arbitrou os honorários 

advocatícios no importe de 01 (Hum) URH, na data de 30/10/2019 , 

conforme consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id.25570625, a serem 

pagos pelo Estado de Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é 

o que me cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" Gestor(a) 

Judiciário(a) DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de TERRA 

NOVA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, em 3 de março de 2020. Eu, 

ALINE SCHORRO, digitei., Analista Judiciária, conferi e subscrevi. A 

autenticidade desta certidão poderá ser certificada no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63241 Nr: 12030-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Pereira dos Santos, Rafael Henrique 

Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Igor Gustavo Veloso de Souza - 

OAB:5797

 Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial de fls. 188.

O DVD que contém as mídias da audiência de fls. 95/97, foi substituído por 

outro com os interrogatórios dos réus Rafael Henrique Barbosa e Magno 

Pereira dos Santos, funcionando perfeitamente.

Dessa forma, dê-se vista ao Ministério Público e, após, à Defesa para que 

apresentem suas alegações finais no prazo legal.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000030-03.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA COELHO CANO (EMBARGANTE)

ROMEU MARTINS CANO (EMBARGANTE)

MARCEL COELHO CANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUJACIO ANTONIO DE BRITTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000030-03.2020.8.11.0077. EMBARGANTE: ROMEU MARTINS CANO, 

VALDA COELHO CANO, MARCEL COELHO CANO EMBARGADO: EUJACIO 

ANTONIO DE BRITTO Vistos, etc. Recebo a manifestação do ID 28657884 

como impugnação ao valor da causa, que conforme CPC 2015 deve se dar 

no bojo dos autos, e não em incidente apartado. De fato, razão assiste ao 

impugnante, pois a parte embargante, em sua petição inicial, impugna a 

totalidade da execução. Assim, o valor da causa deveria corresponder ao 

valor da execução, na forma do art. 292, II, do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e CORRIJO o valor da causa 

dos embargos à execução para R$ 1.211.268,08 (um milhão, duzentos e 

onze mil, duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos). Anote-se na 

distribuição o novo valor da causa. Intime-se a parte embargante para 

comprovar o recolhimento da diferença das custas e taxa judiciária no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 3 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000646-12.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO AGUILERA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PERES FILHO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000646-12.2019.8.11.0077. AUTOR(A): REINALDO AGUILERA DA SILVA 

REU: JOÃO PERES FILHO Vistos, etc. 1- Defiro o pedido de renúncia do 

advogado dativo nomeado para a parte autora, por motivos de foro íntimo, 

e arbitro em favor do(a) advogado(a) dativo(a) Dr. Hilman Moura Vargas – 

OAB/MT n. 19.516-A, honorários advocatícios referentes ao atendimento à 

parte, petição inicial e comparecimento em audiência de justificação, no 

montante proporcional de 04 (quatro) URH, equivalente a R$ 3.714,06, 

conforme Tabela da OAB/MT 2019. EXPEÇA-SE certidão de crédito para 

fins de cobrança. 2- Considerando a suspensão das atividades do núcleo 

da Defensoria Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 

779/2017/DPG; e com objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados 

e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e 

celeridade na prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da 

CNGC-TJMT nomeio o Dr. Ivair Bueno Lazarin, OAB/MT nº 8.029, telefone 

(65) 99209-7858, e-mail iblazarin@gmail.com, para a defesa do autor 

REINALDO AGUILERA DA SILVA. Os honorários advocatícios serão 

arbitrados ao final, conforme o trabalho desempenhado e de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT (art. 303 da CNGC-TJMT). A Secretaria 

deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que alude o art. 306 

da CNGC-TJMT. Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado 

dativo nomeado para que assuma o compromisso ou aponte o 

desinteresse na nomeação no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se 

nos autos a intimação. Fica ciente de que as próximas intimações serão 

via publicação no DJe, pois “ao advogado nomeado para o munus público 

não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos” (art. 299 da CNGC-TJMT). Em caso de interesse na nomeação, 

deverá apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal, a 

contar da data da manifestação de interesse no encargo. À Secretaria 

para descadastrar no PJE o advogado destituído e cadastrar no PJE o 

novo advogado dativo e também o advogado do réu. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 3 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000046-88.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEVACIR APARECIDO MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA CONJUNTA Processo: 

1000046-88.2019.8.11.0077 - Ação de Busca e Apreensão Dec. Lei 

911/69. REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

REQUERIDO: DEVACIR APARECIDO MACEDO Processo: 

1000998-67.2019.8.11.0077 - Embargos de Terceiro EMBARGANTE: M. 

DOS REIS ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. Considerando o teor da manifestação do ID 28687418 dos 

autos da Ação de Busca e Apreensão, 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 da Ação de Busca e Apreensão pela parte 

autora, sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

citada a parte ré. Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data a sentença, desnecessária a intimação 

das partes. Nesta data procedi à retirada da restrição RENAJUD lançada 

sobre o veículo. Considerando a extinção da Ação de Busca e Apreensão 

e retirada da restrição sobre o veículo, é forçoso reconhecer que houve a 

perda superveniente do interesse de agir dos Embargos de Terceiro nº 

1000998-67.2019.8.11.0077, os quais JULGO EXTINTOS, sem resolução 
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de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, ficou prejudicado, 

eis que uma vez extintos os embargos de terceiro pela perda do objeto do 

pedido principal, não é possível prosseguir a ação quanto ao pedido 

acessório/cumulativo, em razão da natureza e rito específicos dos 

embargos de terceiro, não se tratando de rito ordinário. Fica facultado à 

parte autora formular pedido de indenização pela via processual própria. 

Pelo princípio da causalidade, condeno o embargado BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento das custas dos embargos de 

terceiro e também de honorários advocatícios aos advogados do 

embargante, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa 

dos embargos de terceiro. Ressalto que o cumprimento da sentença 

deverá ser formulado no respectivo processo. P.R.I.C. e, após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 3 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000998-67.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

M. DOS REIS - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA CONJUNTA Processo: 

1000046-88.2019.8.11.0077 - Ação de Busca e Apreensão Dec. Lei 

911/69. REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

REQUERIDO: DEVACIR APARECIDO MACEDO Processo: 

1000998-67.2019.8.11.0077 - Embargos de Terceiro EMBARGANTE: M. 

DOS REIS ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. Considerando o teor da manifestação do ID 28687418 dos 

autos da Ação de Busca e Apreensão, 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 da Ação de Busca e Apreensão pela parte 

autora, sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

citada a parte ré. Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data a sentença, desnecessária a intimação 

das partes. Nesta data procedi à retirada da restrição RENAJUD lançada 

sobre o veículo. Considerando a extinção da Ação de Busca e Apreensão 

e retirada da restrição sobre o veículo, é forçoso reconhecer que houve a 

perda superveniente do interesse de agir dos Embargos de Terceiro nº 

1000998-67.2019.8.11.0077, os quais JULGO EXTINTOS, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, ficou prejudicado, 

eis que uma vez extintos os embargos de terceiro pela perda do objeto do 

pedido principal, não é possível prosseguir a ação quanto ao pedido 

acessório/cumulativo, em razão da natureza e rito específicos dos 

embargos de terceiro, não se tratando de rito ordinário. Fica facultado à 

parte autora formular pedido de indenização pela via processual própria. 

Pelo princípio da causalidade, condeno o embargado BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento das custas dos embargos de 

terceiro e também de honorários advocatícios aos advogados do 

embargante, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa 

dos embargos de terceiro. Ressalto que o cumprimento da sentença 

deverá ser formulado no respectivo processo. P.R.I.C. e, após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 3 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-39.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000144-39.2020.8.11.0077. REQUERENTE: EMILIO DE 

SANTANA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 1- Pretende a 

parte autora a tutela de urgência para que a linha móvel 65 99912-0425 

seja alterada para o PLANO OI CONTROLE 6GB de R$ 39,99, sob 

argumento de que era cliente do Vivo Controle 2,5GB, pagando R$ 29,90 

mensais, e em dezembro/2019 foi contatado pela ré para portabilidade 

para plano com mais internet e preço compatível; mas foram enviados para 

sua residência 05 (cinco) chips, e apenas um foi aberto, mas a fatura veio 

no plano OI MAIS CONTROLE 100GB de R$ 90,19 + serviços adicionais de 

R$ 71,88, totalizando R$ 162,07, valor bem superior ao que foi contratado. 

Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da 

inicial e documentos apresentados que foram demonstrados elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito, pois os fatos narrados pelo 

autor são verossímeis e acompanhados de fotografias dos chips não 

utilizados e de diversos números de protocolo com a ré. O perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo é patente, pois caso permaneça a 

contratação e as cobranças a maior, o nome do autor pode vir a ser 

incluído nos cadastros restritivos de crédito indevidamente. Assim, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré altere a linha 

móvel 65 99912-0425 para o PLANO OI CONTROLE 6GB de R$ 39,90 

mensais, conforme descrito na exordial, ficando autorizada a desabilitar 

os outros 04 (quatro) chips enviados para o autor. Estabeleço o prazo de 

05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa que arbitro em R$ 

50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 3 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000077-11.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000077-11.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS 

DA SILVA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Uma vez 

citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha 

cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a 

execução, determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e 

penhora de bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos 

sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Considerando os colorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 555 de 557



orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados” (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o 

exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os 

indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Foi 

penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da quantia 

pretendida pelo exequente, cuja transferência foi determinada para conta 

judicial remunerada, consoante se extrai do recibo de protocolamento de 

ordens judiciais em anexo, que vale como termo de penhora/arresto. Em 

virtude do resultado: - Intime-se a parte executada sobre a penhora 

realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). Pontes e 

Lacerda/MT, 3 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-82.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ZAMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000178-82.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: LUIS ANTONIO 

ZAMO EXECUTADO: EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA Vistos, etc. Uma vez 

citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha 

cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a 

execução, determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e 

penhora de bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos 

sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados” (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o 

exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os 

indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Não foi bloqueada 

qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando 

comparada com o valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida 

pelo pagamento das custas da execução, razão pela qual foi determinado 

seu desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi 

constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 

executada, e foi lançada restrição para circulação, com fundamento no 

art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o 

cumprimento da ordem judicial. Em virtude do resultado: - Determino a 

expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo 

restringido, no endereço que consta no cadastro do DETRAN. Nomeio 

como depositário a parte exequente ou a pessoa que este indicar, 

independentemente de termo de compromisso nos autos, devendo o 

veículo ser entregue a este para guarda enquanto durar o processo. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes, na forma da lei. 

Pontes e Lacerda/MT, 3 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito
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   ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

 

Edital 08/2020-DF 

 

Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de 

Mato Grosso, Hugo José Freitas da Silva, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na 

Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 

2011, na Resolução n.º 20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n.º 203, de 23 de 

junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, tornar pública a lista dos classificados definitivos 

no Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior no Curso de Direito, para Cadastro de 

Reserva, no âmbito da Comarca de Lucas do Rio Verde. 

 

DOS CLASSIFICADOS 

 
Vagas Ampla Concorrência – Direito 

 

Classificação Nome do candidato Pontuação 
Pontuação em 

português 

Pontuação 

Raciocínio 

Lógico 

1 Camila Oliveira da Silva 64 16 20 

2 Murilo Benedetti Amarante 64 4 16 

3 Pâmela Regina Prim 60 12 16 

4 Vitória Karolin Ribas Batista 52 8 16 

5 Natalia Amorim 52 4 16 

 

Vagas Destinadas a Negros e Pardos - Direito 

 

Classificação Nome do candidato Pontuação 
Pontuação em 

português 

Pontuação 

Raciocínio 

Lógico 

1 Cláudia Montel da Silva 56 16 4 

2 Byanca Rodrigues Santos de Oliveira 52 8 16 

 
 
DO RECURSO 

 

Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital.  

 

Lucas do Rio Verde/MT, 03 de março de 2020. 

 

 

Hugo José Freitas da Silva 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATOGROSSO  

PODER JUDICIÁRIO 

 COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

 

Edital 7/2020-CPAN 
  

A MMª Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com a Lei n. 9.099/1995, Lei Complementar Estadual n. 270/2007, 

Provimento n. 40/2018-CM e alterações posteriores, torna pública a abertura do Processo Seletivo para 

formação de cadastro de reserva para Credenciamento de Conciliadores, conforme a oferta de vagas 

relacionadas no Anexo I deste Edital, mediante as seguintes condições: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O processo seletivo será regido por este Edital, promovido pelo Juiz Diretor do Fórum com o 

auxílio da Comissão designada para realização do processo seletivo, conforme Portaria n. 48/2019-

CPAN. 

 

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de 

conciliador do Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Varas e Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC  da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT e far-se-á mediante 

prévia inscrição, que os habilitará a se submeterem à prova de múltipla escolha. 

 

1.3. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até terceiro grau inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, 

chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça. 

 

1.4. Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares 

da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e responderão pelas 

contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1.  A seleção visa à formação do cadastro de reserva e ao credenciamento de Conciliadores do 

Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Varas e CEJUSC da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,  e 

de outras que vierem a surgir até a validade da seleção. 

 

2.2. Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de 

reserva serão credenciados para eventual vaga que surgir nos Juizados Especiais Cíveis e/ou 

Criminais, Varas ou Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania- CEJUSC. 

 

3.  DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

3.1 As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo 

Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do 

art. 8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 

pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002 e enunciado administrativo do 

Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos 

do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e das que surgirem dentro do 

prazo de validade do processo seletivo. 

 

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, igual 

ou superior a 0,7, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
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3.3. Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de vaga serão consideradas 

pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde 

que compatíveis com as atribuições a serem desenvolvidas: 

Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao 

desempenho das funções. 

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. 

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com 

a melhor correção óptica; baixa visão,  que significa acuidade visual entre 0,3  e 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos 

os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer 

condições anteriores. 

 

3.4. além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no Processo Seletivo, aquele 

com deficiência deverão, no ato da inscrição: 

 

3.4.1. Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Departamento responsável 

atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou nível do qual 

o deficiente é portador, a CID (classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa 

deficiência; 

 

3.4.2. Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com  o exercício das 

atribuições legais a serem desenvolvidas. 

 

3.5. Os documentos previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 deverão ser encaminhados pelo candidato 

portador de deficiência para o correio eletrônico ou entregues diretamente ao Setor responsável até o 

último dia previsto para inscrição. 

 

3.6. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 3.4.1 e 3.4.2 

implicará o indeferimento do pedido de inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer 

às vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os demais 

requisitos previstos neste edital. 

 

3.7. O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da prova 

deverá informar na ficha de inscrição, especificando o tipo de necessidade. Senão o fizer, seja qual for 

o motivo alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos. 

 

3.8. A solicitação de condições especiais será atendida  segundo os critérios de viabilidade e 

razoabilidade. 

 

3.9. O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, e não será devolvido, assim 

como não será fornecida cópia desse documento. 

 

3.10. O candidato pessoa com deficiência participará do processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 

provas. 

 

3.11. O candidato inscrito na condição de pessoa deficiência (PCD) ficará submetido à mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação. 
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3.12. As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas 

pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no processo 

Seletivo. 

 

3.13. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 

para os demais candidatos. 

 

3.14. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e, a segunda, 

somente a pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas a eles reservadas, 

em face da classificação obtida, conforme dispõe, o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 

114/2002. 

 

3.15. O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido à 

avaliação por equipe multiprofissional indicada pelo Tribunal de Justiça e/ou Comissão de Apoio do 

processo Seletivo, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 3.298, de 20-1-1999, que verificará 

sua qualificação como pessoa com deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício 

das atribuições legais. 

 

3.16.  A Comissão de Apoio ao processo Seletivo seguirá a orientação da equipe multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato portador de  deficiência e sobre a 

compatibilidade da deficiência com as atribuições. 

 

3.17. A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência aprovado perante a equipe 

multiprofissional será definida em edital próprio, momento em que deverá apresentar os documentos 

originais previstos nos subitem 3.4.1. e 3.4.2. 

 

3.18. Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência indeferido, passará 

a concorrer juntamente com os demais candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, não 

cabendo recurso dessa decisão. 

 

3.19. A pessoa com deficiência que, no ato desta inscrição, não declarar esta condição não poderá 

interpor recurso em favor de sua situação. 

 

4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATO NEGROS 

 

4.1 – Em cumprimento ao disposto nos artigos 2º. e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, será reservado aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas. 

 

4.2. A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 3 (três). 

 

4.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou 

maior que 0,5 ( cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso 

de fração menor que 0,5 (cinco décimos), em conformidade com o que estabelece p § 2º do Art. 2º da 

Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. 

 

4.4. Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor 

ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por 

concorrer a essas vagas. 
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4.5. A autodeclaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 

preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este 

processo seletivo. 

 

4.6. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 

4.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo. 

 

4.8. Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer 

às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com 

sua  classificação no processo seletivo. 

 

4.9. Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros. 

 

4.10. Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por 

uma delas. 

 

4.11. Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 

pelo candidato Negro posteriormente classificado. 

 

4.12. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 

serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no 

concurso. 

 

4.13.  A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número 

de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 

 

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 

 

5.1. De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 9.099/95 ( Lei dos 

Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 270/2007 e 

suas  alterações posteriores, e nos Provimentos nº. 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do 

credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes exigências: 

a)Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 

políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou Faculdade 

Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir do 

3º ano ou 5º semestre; 

d) Ter idade mínima de 18 anos; 

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza cível; 

f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda exercer a função e 

perante os Juizados Especiais, durante o período de credenciamento; 

g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa. 
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i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, bem 

como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o 

requisito do item c. 

 

6. DA REMUNERAÇÃO 

 

6.1. o Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas 

atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo 

efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala 

pecuniária, de acordo com o movimento forense da Unidade: 

 

Valor do abono por audiência com: 
 Audiências designadas 

 Para o conciliador 

 no Mês. 

 Presença das partes, 

 com conciliação  

 positiva. 

 Presença das partes, 

 sem conciliação  

 positiva. 

 Ausência do autor,  

 do réu ou de ambos,  

 devidamente citados e/ou intimados. 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 

6.2. Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, em qualquer 

caso, pagamento retroativo. 

 

6.3. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a cumulação, 

quando se tenha ultrapassado o referido teto. 

 

6.4. O candidato declarar-se-á ciente e de acordo com a sistemática de avaliação do desempenho 

qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013. 

 

7.  DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

7.1. São atribuições do Conciliador: 

a) Abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e 

aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a comunicação e promover o 

entendimento entre as partes; 

b) Verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar desde logo, a 

conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação ou arbitragem; 

c) Redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a) competente; 

d) Certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que tenha 

realizado; 

e) Tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação; 

f) Preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para certificar, 

e ao magistrado para atestar. 

 

7.2. São deveres do conciliador: 

a) Observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de processo Civil (Lei nº 

13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação ( Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética de 

conciliadores e mediadores Judiciais ( Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ); 

b) Aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando restabelecer a 

comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do Provimento nº 15/2016-CM); 

c) Assegurar às partes igualdade de tratamento; 

d) Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 

e) Manter rígido controle dos processos em seu poder; 

f) Não exercer, injustamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do(a) magistrado(a); 
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g) Comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de conciliação e não se ausentar, 

injustificadamente, antes de seu término; 

h) Agir sob a orientação do (a) magistrado (a); 

i) Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 

Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 

j) Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 

k) Utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 

l) Não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 

credenciamento; 

m) Frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça. 

 

8.  DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1. A inscrição do candidato implicará na  completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento. 

 

8.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente no endereço do Fórum, 

sito a Rua 16, s/n, Qd. 20, Loteamento Santos Dumont, no período de 09.03.2020 a 27.03.2020, das 

12h as 19h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), mediante preenchimento do formulário 

constante do Anexo II, podendo ser realizadas pessoalmente, ou por meio de um  procurador 

devidamente habilitado, ou, também, pelo correio, hipótese em que será considerada como data da 

inscrição aquela constante no carimbo de postagens dos correios. 

 

8.3. O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste  Seletivo. 

 

8.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local da 

realização das provas. 

 

8.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir do Processo Seletivo 

aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 

seja constatado posteriormente. 

 

8.6.   Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que deverá 

ser informado na Ficha de Inscrição. 

 

8.7. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio eletrônico. 

 

8.8. A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em caso 

de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, 

além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que 

justifique a discordância. 

 

8.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá solicitar 

atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo 

de duração da prova. 

 

9.  DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 

 

9.1. Será disponibilizado no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br, bem assim, no átrio do fórum 

- provavelmente no dia 30.03.2020 -, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, 

considerando-se indeferidas as que ali não constarem. 
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9.2. Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova  pré-

constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 02 (dois)  

dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma forma que foram 

realizadas as inscrições. 

 

10.  DA PROVA 

 

10.1. O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova objetiva, 

que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de 

respostas, das quais apenas uma será considerada correta. 

 

10.2. Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída notas 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 

10.3. As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo III do presente 

Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento. 

 

 

10.4. A prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 

 

10.5. A prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgada pelo Juiz responsável pela 

execução do Processo Seletivo, na Comarca para a qual se inscreveu. 

 

10.6. O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original. 

 

10.7. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 

para seu início. 

 

10.8. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 

Secretaria de Segurança Pública, Instituto de identificação ou Corpo de Bombeiros Militar, carteira 

expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.),passaporte brasileiro, 

certificado de reservista, carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como 

identidade, carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação (somente o 

modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9,503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de 

validade). 

 

10.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 

que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 

 

10.10. O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 

desacompanhado do Fiscal não poderá retornar em hipótese alguma. 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 Língua Portuguesa 

 Direito Constitucional 

 Direito Civil 

 Direito Processual Civil 

Objetiva Direito Penal 

 Direito Processual Penal 

 Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 

 Lei dos Juizados Especiais 

 Legislação Específica 
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10.11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do local 

simultaneamente. 

 

10.12. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 

 

10.13. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização da 

prova como justificativa de sua ausência. 

 

10.14. O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do certame. 

 

10.15. Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, nem 

utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta. 

 

10.16. O candidato deverá assinalar as resposta em folha apropriada, com caneta esferográfica azul ou 

preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em 

hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

 

10.16.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de 

inteira responsabilidade do candidato. 

 

10.17. Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 

 

a) A folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 

b) A questão apresentar mais de uma opção assinalada; 

c) Não estiver assinalada na folha de respostas; 

d) Preenchida fora das especificações. 

 

10.18. O candidato somente pode retirar-se do local da realização das provas levando o caderno de 

provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

 

10.19. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante 

a sua realização: 

 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 

b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso que não 

forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato; 

c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, 

notebook e/ou equipamento similar; 

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

autoridade presente e/ou demais candidatos; 

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em 

qualquer outro meio, que não os permitidos; 

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto definitivo; 

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de rascunho 

e/ou na folha de texto definitivo; 

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do concurso. 
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10.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 

em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  

 

10.21. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 

avaliação e de classificação. 

 

11.  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

 

11.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, 

será igual a 2 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito 

definitivo da prova. 

 

11.2. O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos itens que 

a compõem. 

 

11.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) 

pontos. 

 

11.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final. 

 

12. RECURSOS 

 

12.1. Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 

e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável pelo Processo 

Seletivo da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado.  

 

12.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 

desconsiderado o recurso em duplicidade. 

 

12.3. Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 

circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme determinado 

pelos Editais e Comunicados. 

 

12.4. Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a publicação dos 

Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando-se o resultado da Prova 

Objetiva. 

 

12.5. Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 

correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

 

12.6. Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 

gabarito definitivo. 

 

12.7. A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da ciência do 

parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo Seletivo. 

 

13. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

13.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio de 

Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico bem como divulgado 

no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 
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13.2. Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo, constarão sempre os nomes 

dos candidatos, em ordem de classificação. 

 

13.3. Na hipótese de empate, será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 

I –  For mais idoso; 

II – Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado dos Conflitos; 

III – Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos juizados Especiais  

( Lei n. 9.099/95); 

IV – Apresentou maior tempo de formação em nível superior no Curso de Direito; 

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 

 

14.1. A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

15. DO CREDENCIAMENTO 

 

15.1. A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao cadastro 

de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 

seleção. 

 

15.2. Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 

classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 2 (dois) anos, admitida uma única prorrogação. 

 

15.2.1. O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) 

dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento. 

 

15.3. Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na Previdência 

Social; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 

c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 

d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está filiado a 

partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa; 

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de Direito, se 

acadêmico; 

f) Atestado de sanidade física e mental; 

g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de mediação e 

arbitragem; 

h) Curriculum Vitae. 

 

15.3.1. Constatada a necessidade de credenciar, o Departamento responsável da Corregedoria Geral da 

Justiça entrará em contato por meio de telefone e e-mail com o candidato da lista de aprovados, 

seguindo a ordem de classificação para que, no prazo de 02 (dois) dias, contados do envio do e-mail, 

manifeste interesse em ocupar a vaga em aberto. 

 

15.3.2. Quando convocado, o candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo 

expressamente, podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação. 

 

15.3.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constates do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Departamento responsável da Corregedoria Geral da Justiça. 
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15.3.4. O candidato que não se manifestar no prazo estipulado no item 16.3.1, será considerado 

desistente, não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última 

posição na lista de classificação, passando a vaga para o próximo candidato da lista. 

 

15.3.5. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-à à nomeação dos demais 

candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 

 

15.3.6. Os documentos de que trata o item 15.3 deverão ser entregues diretamente na Diretoria do Foro 

ou no Departamento de Recursos Humanos do Fórum, no prazo de 03 (três) dias após a publicação do 

Ato, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, sob pena de 

configuração de desistência da função. 

 

15.3.7. Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de 

conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível por meio 

de plataforma de educação à distância – EAD. 

 

15.3.8.  Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for credenciado. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos desse 

Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato, perante o site do Tribunal – 

www.tjmt.jus.br, ou procurar diretamente a Diretoria do Fórum. 

 

16.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o credenciamento 

do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na 

realização das provas. 

 

16.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os procedimentos para 

o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos 

que forem publicados. 

 

16.3.1. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 

resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal de 

Justiça www.tjmt.jus.br  e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico, cujo acompanhamento será 

de responsabilidade do candidato. 

 

16.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada 

em Edital ou aviso a ser publicado.  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

 

Porto Alegre do Norte/MT, 03 de março de 2020. 

 

(Assinado digitalmente) 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ANEXO I 

 
COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 

UNIDADE  Vaga/ Cadastro de Reserva 

Juizado Especial Cível e/ou Criminal            Cadastro de Reserva 

CEJUSC             Cadastro de Reserva 
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR(A)   
 

TIPO DE INSCRIÇÃO: ( ) AMPLA CONCORRÊNCIA (   ) PCD (   ) COTA PARA NEGROS 

INSCRIÇÃO Nº: DATA DO RECEBIMENTO: 

  

NOME DO CANDIDATO (A): 

 

 

IDENTIDADE: 

 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DE EXPEDIÇÃO: CPF: 

 

TÍTULO DE ELEITOR: 

 

 

ZONA: SEÇÃO: 

 

REGISTRO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL: 

 

PIS/PASEP: 

 

DATA DE 

NASCIMENTO: 

 

 

ESTADO CIVIL: SEXO: M (   ) F (   )  CANHOTO (   ) 

DESTRO (   ) 

FILIAÇÃO 

PAI:_________________________________________________________________ 

 

MÃE:________________________________________________________________ 

 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 

TELEFONE RESIDENCIAL:  TELEFONE CELULAR: 

 

E-MAIL:  

 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO: 

 

INSTITUIÇÃO EM QUE CONCLUIU OU ESTÁ CURSANDO GRADUAÇÃO EM 

DIREITO: 

 

DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO: 

 

 

CIDADE: UF: 

LOCAL DE TRABALHO: 

 

ENDEREÇO: 

 

TELEFONE: 

 

 

____________________________________________________________________ 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador(a) do 

JUIZADO/VARA/CEJUSC da Comarca de Porto Alegre do Norte, exigido por meio do Edital nº 7/2020-CPAN, de 

03.03.2020, e a ele me sujeito integralmente. 
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ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES  

 

1. LINGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. 

Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes 

do verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e verbal. Ocorrência de crase. 

Pontuação. 

 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios Fundamentais 

da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: dos Direitos e deveres 

individuais e coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança Habeas Corpus. Recurso 

Extraordinário. 

 

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos Jurídicos. Dos atos 

ilícitos. Direito das obrigações. Direito das coisas (Da posse- classificação, aquisição, efeitos, perda e 

proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, 

perda da propriedade móvel e imóvel) prescrição e decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 

(CDC). 

 

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. Dos 

Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos ( artigos 165 a 

175). Da audiência de conciliação ou mediação (art.334 e §§ do CPC). Causas de impedimento e 

suspensão. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento 

ou coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal. 

 

5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas.Tipos 

penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da aplicação da 

Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do porte de Arma. Conversão da Pena de 

Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade. 

 

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do processo em Geral. Do inquérito policial. Da Ação Penal. 

Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença. 

 

7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS: 

Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 ( Lei de Mediação). Núcleo  Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC. Resolução nº 12/2011-TP, nº  007/2012-TP e nº 009/2012´TP. Regimento 

Interno e Ordens de Serviço do NUPEMEC/TJMT (disponível em http://www.tjmt.jus.br/Outras 

Areas/C/23927). 

 

8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei  nº. 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual 6.176/03. 

Resoluções e Provimentos específicos ao Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Enunciados 

Nacionais e Estaduais. 

 

9. LEISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N. 4.964/85 (COJE)  - LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 ( Institui nos Juizados  Especiais do Estado de 

Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares da Justiça e dá outras providências) – 

REGIMENTO INTERNO  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO –

REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS – REGIMENTO INTERNO  

DO CONSELHO DE  SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAS – Lei ordinária n.10.259, de 12 

de julho de 2001 (dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da 

Justiça Federal) – Lei Ordinária n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Institui o Código de trânsito 

Brasileiro) – Lei Ordinária n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Dispõe sobre a proteção  do 

consumidor e dá outras providências) – Lei Ordinária n. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre 
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a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicações, e dá outras 

providências) – LEI ORDEINÁRIA nº 9.605, de 13 de fevereiro de 1998 ( dispões sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesiva ao meio ambiente, e dá outras 

providência) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL n. 38, de 21 de Novembro de 1995 (dispõe 

sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências). 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO (A): 

 

 

 

CPF 

 

RG 

  

 

CÔNJUGE: 

 

 

 

PAI: 

 

 

 

MÃE: 

 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADO (A): 

 

 

 

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 DE JUSTIÇA, Resolução nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, seus Enunciados Administrativos, firmo a presente declaração. 

 

DATA: 

 

ASSINATURA 
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